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  اإلهـداء
 هٕا تاقت العني لـرؤ ـاه،شىل من ا قـت الـروح  لق وا لـورود حلوضـٔ و،نف  ،هـشوف 

رش ته، من یدهبلوا ع ویل شفا نـة،ن ـه يف ا جل ومزامحة اخلالئق ملرا یـيب:فق  وقـرة ،ح 

ید ا، ونور قليب،عیين  ٔ ی:خرنٓولني واس   .دي رسول هللا س 
 هامً وما زلت مقرصا،مرت بربهامىل من ٕا ادا مفا خبال،حق يف  بـا.  ب ریـاين ،تع قدما مفا 

بريا.ًصغريا لامين  اطاين .ً  اءٔ ـاح،  ن مل وا رمقاين  ل وما ز  سـال هللا ٔ و،ٔ
سن ظهنامٔن ٔ ند  حون    .ع
 هـل والظـالمٕا نور يف زمن ا ال ا جلىل ر  ،ولـنئ فاكنـوا ا،سبقلـ قـصب أحـرزوا ،ل

كون الحقنئل هللا ٔوس بعني،ن  هم  ىل  هم ،هنج و هم ٔجـورمه ؤفل  تـبعجـور مـن 

نٕا ج ر، الفضالءّ ساديت العلامء ومدريس؛ىل یوم ا یينٔ   .عيس وقرة 
 بــة وإا ــهتم ا د ٔىل مــن  ــادلوينحمل ند،خــوةٔ فاكنــوا نعــم ا،فخــوة   ونعــم ،لــس ونعــم ا

بة   .لصحا
 رشٕاىل لصني،یعةل حامة ا اة ا تدئني، وا بة العمل ا ب و   .ملطل
 هداء أىل ٕا ٔرواح ا ن العظام،طهارلش اهد ن والوطنـ وا ىل مجرة ا   . القابضني 

  هدي حبثي هذاأىل كل هؤالء إ
  غــيـركم يـرضـى بـحـبـر الورق  أنا  ال أهــدي إلــيــكم ورقــــاً

  ـى إذا مــا الـــطـــرس إحــتــــرقيــبــقـ  إنــمــا أهــدي إلــيكم فكراً
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 ّ التــي ال عــد،الءاآلو علـى نعمــه الجلیلــة أحمــده وأشــكره ،لثنــاءاهـل أفالحمـد والــشكر لمــن هــو 

كرمنــي أ ثــم ،ًراد بهــم خیــراأ فــي ســلك مــن نــضواءلإل ســبحانه ن وفقنــيأحمــده علــى أ ف،لهــا وال حــصر
تمــام هــذا البحــث فلــه الحمــد إعلــى ي عانتــه لــٕاخرهــا توفیقــه ســبحانه وآ ولــیس ، الدراســات العلیــابإكمــال
  .خرةولى واآلفي األ

بهرنــي أد فقـ ؛ذ عرفتـه لـي مـًلـى مـن كـان ملهمــاإتقـدم بخـالص الـشكر والعرفــان والجمیـل أكمـا 
 ممزوجـــة بقـــوة ، غـــاب عـــن الكثیـــرین، للمـــستقبلٍواستـــشراف ،ٍي ســـدیدأ ور،ٍ بعـــد نظـــرمـــا اتـــسم بـــه مـــن

ســماعیل إمــازن  :ســتاذ الــدكتور وشــیخي القــدیر فــضیلة األ،ســتاذيأنــه إ ؛ والــدلیل، والمنطــق،الحجــة
 فـي ً جهـداولأ فلـم یـ؛شـراف علـى الرسـالة الـذي تـشرفت بقبولـه اإل؛فتـاء رئیس لجنة اإل"حمدأبو أ" هنیة

ضـفى علـى  البحـث أ مـا ، وعظـیم خبرتـه،یهأ وسدید ر، من واسع علمهّغدق علىأ و؛رعایتينصحي و
 فجـزاه اهللا عنــي ،تــملیـق واأللــى النـور علـى الوجــه األإ حتــى خـرج ،ًحكامـإا و،ً وتــصویبا،ً وجمـاال،ًرونقـا

 إلسـالمل ًن یجعلـه ذخـراأ و، وعملـه،ن یبارك في علمـهأله تعالى أسأ و، عن طالبهًستاذاأخیر ما جزى 
  .والمسلمین

  :  الكریمینّأستاذيوالشكر موصول الى 
  .حفظه اهللا ورعاه    الحوليحامد ماهر : الدكتوراألستاذ فضیـــــلة 

  .حفظه اهللا ورعاه    يــــوسـســالد ــمــأحر ــــاهــــم: ورـــتـــدكــــوفضیلة ال
 مـن واســع ســبغا علیـهأ و، مـن وقتهمـافرغــا لـهأقـد ف ،علـى تفـضلهما بقبـول مناقــشة هـذا البحـث

 ،ن البحـــث رفعـــةأ مـــا زاد مـــن شـــ، وســـدید توجیهاتهمـــا،م مالحظاتهمـــاّ وقـــی، ولطـــائف فهمهمـــا،علمهمـــا
  . عني خیر الجزاءفجزاهما اهللا، ًوتمكینا

 صـــاحبة الرتبـــة ، والمنـــارة العلیـــة،شـــكر فـــي هـــذا المقـــام هـــذا الـــصرح الـــشامخأن أوال یفـــوتني 
 اهللا بـإذنمـن خلفهـم جحافـل النـصر والتحریـر و ،بهم القادة والوزراء وعلى در، مخرجة الشهداء،السنیة

  . وكذلك عمادة الدراسات العلیا،نون كلیة الشریعة والقا،خص بالشكر كلیتي العزیزةأعز وجل و
                                                        

  .١٩ة النمل اآلیة  سور(١)
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 وعاشــوا معــي عمــر ،زريأ اهللا بهــم ّحبــة الكــرام الجنــود المجهولــة الــذین شــد األألولئــكوالــشكر العمــیم 
حلــــك أ ووجـــدتهم معـــي فـــي  فـــألفیتهم نعـــم اإلخـــوة،،حتـــى اســـتوت علـــى ســــوقهارســـالتي منـــذ غرســـها 

ن یجمعنــي بهــم فــي مــستقر رحمتــه علــى ســرر متقــابلین فــي أ اهللا تعــالى لأفأســ ،صــعبهاأ و،الظــروف
  .بإذن رب العالمینعلى الفردوس األ

 ً وتفـضل متكرمــا،فـرغ لـي مـن وقتـه رغـم انـشغاله بالكتابـةأوشـكر خـاص لوالـدي العزیـز الـذي 
  .ً فجزاه اهللا عني خیرا،م ما اعوج من لسانهاّ وقو،هاأ فصوب خط،ً بتنقیح هذه الرسالة لغویاّعلي

 هـــذه إخــراج فـــي ســبیل ه صــاحبه لكــل مـــن ســاهم ولــو بالقلیــل الـــذي قــد ال یــذكرًا شــكر:ًخیــراأ
  .یامةأعمالهم یوم الق حسنات مثقالت في صحائف ًن یجدوها جمیعاأسال اهللا أ و،لى النورإالرسالة 
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، وأوضـح لهـم طریـق الهدایـة، وجعـل ًلـى مرضـاته سـبیالإالحمد هللا الذي سهل لعبـاده المتقـین 

نـه أسـتعینه اسـتعانة مـن یعلـم أً الرسول علیهم دلیال، أحمده جل وعال على كل ما قدره وقضاه، وتباعإ
ن الحـالل مـا حللـه، أوحـده ال شـریك لـه، ولـه اال اهللا إن ال أشـهد ألـه لـه سـواه، وإال رب له غیره ، وال 

لـه الطیبـین آ عبده ورسوله صـلى اهللا علیـه وعلـى ًان محمدأشهد أوالحرام ما حرمه والدین ما شرعه، و
  .حراس العقیدة وحماة الدینالطاهرین، 

  : أما بعد

مــن ٕإن الحــالل بــین وان الحــرام بــین وبینهمــا مــشتبهات ال یعلمهــن كثیــر " :       یقــول النبــي 
  .)١("الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه

 وفیــه مــن . والتطــور، والحداثــة،       وال یخفــى علــى أحــد الیــوم أن بــاب المعــامالت فیــه مــن الجــدة
 وهـو المـشتبهات، وهـو الـذي یوجـب ؛الحالل البین، ومن الحرام البین، ومنه مـا أعیـى العلمـاء عالجـه

 ووافرة، حتى یتبین لهـم حلهـا مـن حرمتهـا، ، وعمیقة،سته دراسة متأنیةها درائ وفقها،على علماء األمة
  . أنها ال تزال من المشتبهات:فإن لم یتضح ذلك لهم كان علیهم أن یعلنوا

ن فقهـــاء إ فــ؛ وااللتـــزام، والحداثــة موضـــوعي الحــق،ثرت بالجـــدةأومــن هـــذه المواضــیع التـــي تــ
نهمـــا بقیــا متنــاثرین فـــي أال إ ،رین باستفاضــةمــاألالمــسلمین القــدماء تكلمــوا فـــي تفریعــاتهم عــن هـــذین 

  .واب الفقهأب وبین ثنایا ،بطون الكتب
ومــــع التطــــور والتقــــدم الحــــضاري الحاصــــل فــــي الغــــرب ومــــا هــــو واقــــع بخالفــــه عنــــدنا نحــــن 

 وذلــك لمـا لهمــا مــن ، والتقنـین، والتقعیــد،خــذا حقهمـا مــن البحـثأن هـذین المفهــومین قـد إالمـسلمین، فــ
نهـا فـي جلهــا تكـون قائمـة علـى مبــدأ الحقـوق وااللتزامـات، فــي إ ف،اة المدنیــة المعاصـرةهمیـة فـي الحیـأ

  .اإلسالميهما بقیا یراوحان مكانهما في الفقه أنحین 
 ، وانتـشارها فــي بـالد المــسلمین كالنـار فــي الهــشیم،لینــاإومـع انتقــال الحـضارة والثقافــة الغربیـة 

 اضــطررنا للتعامــل ؛ین فــي جمیــع المجــاالت بــال اســتثناء مــع التراجــع الحاصــل فــي بــالد المــسلمًتزامنـا
  . الشرعیة الخاصة بهذه المستجداتلألحكام مع الحضارة الغربیة دون بیان ًقهرا

                                                        
  .١٥٩٩ ح - ٦٥١ باب أخذ الحالل وترك الشبهات ص - كتاب المساقاة -أخرجه مسلم في صحیحه(١) 
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حكـام مـا اسـتجد أ وبیـان ، حـاول المفكـرون والفقهـاء مجـاراة الواقـع،اإلسـالمیةلكن مع ظهـور الـصحوة 
  .یجاد الحلول لهمٕا و،على المسلمین

 الحــق وااللتــزام فــانبرت الكتابــات تتــرى ّخــذت طریقهــا فــي النمــو موضــعيألتــي مــور اومــن األ
غلبهــا أن كـان موضـوع الحـق قـد اسـتحوذ علـى ٕا و، لتجمـع شـتات الموضـوع فـي نظریـات فقهیـة؛فیهمـا

 فــي جامعــة ةدكتــوراطروحــة أول أ والتــي كانــت ،بــو ســنةأحمــد أ الكبیــر لألســتاذفكانــت نظریــة الحــق 
فقـد  مـصطفى الزرقـا : الفـذلألسـتاذ فكـان كتـاب المـدخل الفقهـي العـام ،بات بعدها وتوالت الكتا،األزهر

 وكتــاب الحــق ، الحــق وااللتــزام فــي الجــزء الثالــث البحــث فــي نظریــةًمفــرداتحــدث فیــه عــن المعــامالت 
  . وغیرها من الكتابات الكثیر، الهمام فتحي الدرینيلألستاذومدى سلطان الدولة في تقییده 

 مـن الحقـوق وااللتزامـات جدیـدة لـم  أخـرىًنواعـاأوجـدت أاة وكثـرة المـستجدات لكن تطور الحی
  .حد من القدماءألیها إتكن من قبل ولم یتطرق 

 وقواعـــدها أيُّ أمـــر یتعلـــق بأفعـــال ،ُّ       ومـــن المعلـــوم أن الـــشریعة اإلســـالمیة ال ینـــد عـــن أصـــولها
، وهـــذا بـــد لهــا مـــن حكـــم شـــرعي ثـــة ال، فكـــل حاد مـــن تعـــاملهم داخـــل المجتمــع المـــسلمالمكلفــین ینـــشأ

عــرض بعــدها ُ، ثــم یعــرفُتــصور ویُ حتــى ی،مــن جمیــع جوانبهــایــستدعي الوقــوف علــى حقیقــة الواقعــة 
  .شریعة اإلسالمیة لتقرر حكمها فیهبرمته على ال

       وـقـضیة المعاوضــة علــى الحقـــوق وااللتزامــات ومــستجداتها المعاصــرة مـــن هــذه المــسائل التـــي 
  .اسة وتأصیل لتطبیقاتها المعاصرةتحتاج إلى در
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، ویتعلــق بالمعاوضـة علــى مالیـة فقهیــة فـي بـاب المعــامالت الإن الموضـوع عبـارة عــن دراسـة

، مـع بیــان ٍ، ولمــا یتعلـق بهــا مـن مــسائل وتطبیقـات معاصــرةوااللتزامــات والتأصـیل الفقهــي لهـاالحقـوق 
  .الحكم الشرعي لها

 
  :تالیة وأسباب اختیاره إلى األسباب ال،ترجع أهمیة الموضوع

  . ومسایرته لكل المستجدات المعاصرة،سالمي لكل زمان ومكانبیان صالحیة التشریع اإل - ١
 ؛ النظـر فـي كثیـر الحقـوق وااللتزامـاتإعـادةهناك كثیر من المستجدات المعاصـرة التـي تلـزم  - ٢

  .الظروف والمستجداتختالف وذلك ال
و تخــریج أ تأصــیلال فتــاوى معاصــرة دون إ مــن المــستجدات المعاصــرة لــم یــرد فیهــا ًن كثیــراإ - ٣

 ً البـاب مفتوحـاً تاركـا،طروحـة بمـا تـسمح بـه األ،بد من خوض غمار بعضها لة فكان الأللمس
ٍ منوها أني خلف لسلف أجلة فضالء الهممألصحاب ٌ ً.  

ي بعـــض المـــسائل المعاصـــرة الخاصـــة بـــالحقوق وااللتزامـــات والتـــي یجـــاد البـــدائل والحلـــول فـــإ - ٤
   .اإلسالمیةتطبق على غیر وفق الشریعة 

  . عسى اهللا أن ینفع بهااإلسالمیةتقدیم خدمة متواضعة للمكتبة  - ٥
 

واحــدة رســالة ، لــم أقــف علــى ، وســؤال أهــل العلــماطالعــي، وفــي حــدود        بعــد البحــث والتنقیــب
ً، خــال بحثــا محكمــامكتوبــة بهــذا العنــوان ت الحقــوق وااللتزامــا(:  للــدكتور عبــد الــرحمن الــسند بعنــوانً
  ).، تطبیقاتها المعاصرةعتیاض عنهامالیتها، ضوابط اإل

  : ومنهم، أو أحدهماغیر أن هناك من تناولوا الحقوق وااللتزامات في كتابتهم
 .ةالنظریات العام: أحمد أبو سنة في كتابه .١
 .المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا في كتابه .٢
 .الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده: فتحي الدریني في كتابة .٣
  .مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة .٤

  



 

 ٩ 

 

  املعاوضة على احلقوق وااللتزامات وتطبيقاهتا املعاصرة
 

 
  

  :وفیھ ثالثة مباحث
 
 
 

 
 

  : مباحثأربعةوفیھ 
 
 
 
 

 
 

  :وفیھ مبحثان
 
 

 
 
 



 

 ١٠ 

 
:الوصفي االستقرائياتبع الباحث في بحثه المنهج  

  . بذكر اسم السورة ورقم اآلیة؛ اآلیات إلى سورهاتعزو - ١
مكــن إال مــا كــان أ األصــلیة مــع ذكــر الحكــم علــى الحــدیث مــا اخرجـت األحادیــث مــن مــصادره - ٢

 .في الصحیحین أو أحدهما
 .ً سبیال المعلومات إلى أصحابها ما استطعت لذلكُنسبت - ٣
 :اآلتيفي المسائل الفقهیة الخالفیة اتبعت المنهج  - ٤

 لةأالمس وبیان مواطن االتفاق واالختالف في ،وردت تحریر محل النزاعأ.  
  كننيأمتبعته بسبب الخالف ما أ و،أصحابها إلى األقوال مع نسبة ، الفقهاءأقوالذكرت. 
 والخلـوص ، والتـرجیح بینهـا، االعتراضـات علیـهإیـراد مـع ،لةأبینت األدلة الشرعیة لكل مس 

   . مع بیان أسباب الترجیح،إلى الرأي الراجح
 :ج اآلتيفي مسائل التطبیقات المعاصرة آثرت إتباع المنه - ٥

 ٌثـــم أردفتهـــا بـــذكر التخریجـــات الفقهیـــة للواقعـــة المعاصـــرة كـــل علـــى  ،بینـــت صـــورة المـــسألة
 مــع ذكــر مــا ینبنــي علــى هــذا التخــریج مـن أحكــام، ثــم أتبعتــه بــذكر أدلــة كــل تخــریج، ،حـده

ــــان أســــباب  ــــى األدلــــة، وختمتهــــا بــــذكر التخــــریج الــــراجح، مــــع بی مــــع إیــــراد المناقــــشات عل
 .الترجیح

ــــالمؤلف؛اجــــع والمــــصادر فــــي الحواشــــيوثقــــت المر - ٦ جــــزء ال ورقــــم ، ثــــم اســــم الكتــــاب،ً مبتــــدئا ب
 . والباقي أفردته في المصادر والمراجع،والصفحة

 :ذیلت البحث بفهارس عامة تتضمن - ٧
  .فهرس اآلیات القرآنیة  - أ

 . فهرس األحادیث النبویة  -  ب
 .فهرس المراجع والمصادر  -  ت
 . فهرس الموضوعات  -  ث
  .المالحق  - ج
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١٣

 
 

ًلغة واصـطالحا، عنـد كـل مـن الفقهـاء القـدامى تناول تعریف الحقأ القسمفي هذا   والمعاصـرین، ،ً
  . بیان استعماالت الفقهاء للحقوكذامع شرح تعریفاتهم ونقدها، واختیار التعریف الراجح، 

  :ًلغة الحق  -  أ
 قــــوقُح علـــى ویجمــــع ،الباطـــل نقـــیض وهــــو ،ًحقـــا یحـــق حــــق مـــن مـــصدر غــــةالل فـــي الحـــق

  : أهمها من كثیرة استعماالت اللغة في وللحق ،)١(قاقِحو
  .)٣(ووجب ثبت أي ،)٢( M   \  [  Z     Y  X  W  V  UL  7 8 :والوجوب الثبوت .١
َُّأحق زید نحو :مشاركة غیر من االختصاص .٢   .)٤(فیه لغیره ّحق ال أي ،بماله َ
  .)٦(مقدر نصیب أي، )٥(M 8  k  j  i  h  gL ومنه قوله  :والنصیب حظال .٣
  .والتعلى ،والمسیل ،الشرب كحق .)٧(له التابعة مرافقه أي العقار حق نقول :للشيء التبع .٤

 والملـــك، واإلســـالم، والعـــدل، المقـــضي، األمـــر :منهـــا كثیـــرة ٍمعـــان علـــى ًأیـــضا الحـــق ویطلـــق
  .)٨("والجزم ،والموت ،والصدق ،الثابت والوجود

 فــي نــهأ ؛یــرى الحــق يلمعــان والمتتبــع. )٩(والموافقــة المطابقــة إلــى یرجــع المعــاني هــذه صــلأو
 اخـتالف علـى ًبنـاء وكثـرت الحـق اسـتعماالت اختلفـت ٕوانما ،والوجوب ،الثبوت على یدور العام معناه

  .)١٠(فیه وردت الذي السیاق

                                                        
  .١٦٦ص٢٥مادة حقق ج:  تاج العروس-، الزبیدي٩٤٠ ص٢مادة حقق ج:  لسان العرب-ابن منظور(١) 
  .٧من اآلیة :  سورة یس(٢)
  .١٩٧ص١مادة حقق ج:  المصباح المنیر- الفیومي،٩٤٠ ص٢مادة حقق ج:  لسان العرب- ابن منظور(٣)
  .١٩٨ ص١ المصباح المنیر مادة حقق ج- انظر الفیومي(٤)
  .١٩من اآلیة :  سورة الذاریات(٥)
  .١١٦ ص١ معجم لغة الفقهاء ج-، قلعة جي٩٤١ ص٢مادة حقق ج :  لسان العرب- ابن منظور(٦)
  .١١٦ ص١ معجم لغة الفقهاء ج-عة جي، قل١٩٧ ص١مادة حقق ج:  المصباح المنیر- الفیومي(٧)
، ٩٤٣-٩٤١ ص٢مـادة حقـق ج:  لـسان العـرب-، ابـن منظـور٢١٤ج ص٣:  القاموس المحـیط- الفیروز أبادي(٨)

  .١٦٧-١٦٦ ص٢٥ تاج العروس ج-الزبیدي
  .٤٨٤ ص٢ج:  بصائر التمییز- الفیروزآبادي(٩)

  .٥٠لنظریات العامة ص ا- الهامش، أبو سنة٢٨ أحكام المعامالت الشرعیة ص- الخفیف(١٠)



 

 
١٤

 
  :ًاصطالحا الحق  - ب

 وذلــك؛ ًاصــطالحا الحــق بتعریــف یعنــوا لــم القــدماء أن إلــى المعاصــرین العلمــاء بعــض ذهــب
 العلمـــاء تعریفـــات اســـتعراض خـــالل مـــن ســـنرى كمـــا ،مكانـــه فـــي لـــیس الـــزعم وهـــذا ،)١(معنـــاه لوضـــوح
  .ًبالغا ًاهتماما به اهتموا الذین المعاصرین بتعریفات تبعهأ ثم ،القدماء

  :القدماء العلماء عند الحق تعریفات: ًأوال
  : األول التعریف

 ویـشمل ،الـشرع خطـاب أي، )٢()ونهیـه أمـره اهللا حـق( :بأنـه عرفـه الذي القرافي اإلمام تعریف
 یــشركوا وال یعبــدوه أن العبـاد علــى تعـالى اهللا حــق":  اهللا رسـول حـدیث أول لــذا ،مـسةالخ األحكـام

 ،بـه أمـر إذا إال ًحقـا یكـن ال إذ ،الفعـل هـو الـذي متعلقة على األمر إطالق باب من نهأ ،)٣("شیئا به
  .)٤(الفعل ال األمر نفس هو فالحق

  :التعریف على یؤخذ ما
 ولــو الخطــاب، لهــذا ثــرأ والحــق ،خطــاب هــو والنهــي األمــر ألن :مــانع وغیــر عــام التعریــف أن .١

 ،والوضــعیة ،التكلیفیـة األحكـام لــدخول مـانع غیـر  كـان،األحكــام مـن بالخطـاب الثابــت األثـر بـه قـصد
 الحـدیث علـى المترتـب األثـر وهـو الفقهـاء علیـه اصطلح ما به قصد وول الحقوق، من لیست واألخیرة

وكــذا  ،اإللـزام ال االستحــسان سـبیل علــى شـرع ومـا ،المبــاح ویـشمل ،عــام الحكـم نأل ؛مــانع غیـر كـان
  .)٥(وممیزاته الحق حقیقة یبین ال أنه
 مــن كــان إذا إال ًحقــا یكــون ال حیــث ،منــشؤه وهــو :الحــق خــصائص لــبعض تعــرض التعریــف أن .٢

  . )٦(الحق تعریف في ًكافیا لیس وهذا ،المشرع قبل
  
  

                                                        
  .١٨٤ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-، الدریني٩ الملكیة ص- الخفیف(١)

  .٣٢٤ ص١ الفروق في أنواء الفروق ج-القرافي(٢) 
  .٢٧٠١، ح ١٠٤٩ ص٣ باب اسم الفرس والحمار ج- كتاب الجهاد- أخرجه البخاري في صحیحه(٣)

  .٣٢٦ ص١ الفروق في أنواء الفروق ج-القرافي(٤) 
  .١٨٧ ص١ الحق وما سلطان الدولة في تقییده ج- هامش، الدریني١٣ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٥) 
   .١٨٧ ص١ الحق وما سلطان الدولة في تقییده ج-الدریني(٦) 



 

 
١٥

 
 هـو اهللا حـق أن وبـین ،والنهـي باألمر الحق تعریف على القرافي على تعلیقه في الشاط ابن واعترض

  :)١(ذلك على واستدل غیر، ال اإلنسان فعل
 اهللا حـــق":  وقولـــه ،)٢( M 8  H  G  F  E  D   CL   قولـــهومنـــه النـــصوص .١

  .)٣("شیئا به یشركوا وال یعبدوه نأ العباد على
 یتعلــق ال والكـسب ،مكتـسب والـالزم ،عبـاده علـى لــه الـالزم یعنـي والنهـي بـاألمر التعریـف أن .٢

 .القدیمة وصفته ،القدیم كالمه وهو ،بأمره

 أن بمعنــى ،والنهــي األمــر فــي االمتثــال وهــو ،معنــوي أمــر الحــق أن الــشاطبي اإلمــام ویــرى
  .)٤(تعالى هللا ًاحق به اإلیمان الناس على

 األمـر نـهإ قلنـا فـإذا ،الـسابقة ةالثالثـ المعاني یحوي الحق معنى أن سبق ما جمیع من ویؤخذ
 للعبـــادات المكلـــف فعـــل نـــهإ قلنـــا نٕاو، )٥( M 8 7[  Z    Y     X\   L  ،تعـــالى هللا حـــق فهـــو ،والنهـــي
 ًأیـضا فهـو والتعبـد ،االمتثـال هـو قلنـا نٕاو ،الحـق تقسیمات من سنراه الذي وهذا ،یشملها الحق فمعنى

  .تعالى هللا حق
  : الثاني التعریف

 لــه قــصدُی فیمــا رِهــْظُم ٌاختــصاص (: الحــق هــوالمــروزي محمــد بــن حــسین القاضــي تعریــف
 :بأنــه عرفــه حیــث ،الحــق تعریــف فــي للقــدماء بالنــسبة متقدمــة خطــوة خطــا التعریــف وهــذا .)٦()ًشــرعا

  .لمعاصرینا العلماء بعض رجحه ما هو وهذا ،اختصاص
                                                        

  .٣٢٧ ص١ الحاشیة على الفروق ج-ابن الشاط(١) 
  .٥٦من اآلیة : سورة الذاریات(٢) 
  .٢٧٠١ ح -١٠٤٩ ص٣ باب اسم الفرس والحمار ج- كتاب الجهاد-حهأخرجه البخاري في صحی(٣) 
  .٥٣٨ ص٢ الموافقات ج-الشاطبي(٤) 
  .٤٠من اآلیة : سورة یوسف(٥) 
، وعقب علیه العبادي بأن هذا التعریـف لـه وزنـه مـن ١١٤ ص١ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة ج-نقله العبادي(٦) 

  :  حیث
 ي یبرز ماهیته بشكل یمیزه عن غیره من الحقائق الشرعیة وبالتال،نه عرف الحق باالختصاصإ.  
 تعریفه باالختصاص یتفق مع آخر ما وصل إلیه البحث القانوني. 
 ُمظهــر فیمــا یقــصد لــه: "وصــف االختــصاص بأنــه  یخــتص بهــا صــاحب الحــق عــن ًا، وثمــارًا،تبــین أن لــه آثــار" ُ

 .غیره
 القدامى للحق تعریفا صحیحاتعریف في القرن الخامس الهجري وفیه داللة على تعریف ً ً.  



 

 
١٦

 
  :التعریف محترزات

ـــصاص*  ، معنویـــة مأ ،مادیـــة ًحقوقـــا مأ ،هللا ًحقوقـــا أكانـــت ســـواء الحقـــوق أنـــواع جمیـــع لیـــشمل: اخت
  .)١(العامة والحقوق المباحات قبیل التي ألحد فیها اختصاص ال التي العالقة وتخرج

 دون الحــق لــصاحب ونتــائج ه،وثمــار ه،أثــار لــه االختــصاص هــذا أن ویبــین: لــه یقــصد فیمــا مظهــر* 
  . )٢(معنویة مأ مادیة أكانت سواء غیره
  . )٣(كالسارق الشرعي دون الواقعي االختصاص یخرج قید :ًشرعا* 

 لوضـوح ؛ًاصـطالحا الحـق یعرفـوا لـم القـدماء نأبـ القائـل الـزعم دقـة عدم یتبین التعریف وبهذا
  .اللغوي المعنى على والعتمادهم ،عندهم معناه

  : )٤(استعمالین الحق ءالفقها استعمل وقد
 مالیـــة أكانـــت ســـواء ســـلطات أو ،ممیـــزات مـــن للـــشخص یثبـــت مـــا كـــل ویـــشمل ؛العـــام بمعنـــاه :األول

 ،المجــردة كــالحقوق ،بغیــرهمتعلقــة  أو ،الخیــار كحــق ،بالمــال متعلقــة مالیــة غیــر مأ ،الــدین أو ،كــالعین
  .القصاص وحق

 ،والتعلـي ،والمـسیل ،الـشرب كحـق مرافـق مـن بالعقـار یتعلـق فیمـا فیستعملونه ؛خاص بمعنى :والثاني
 تــسلیم كحــق بتنفیــذه تتــصل لــوازم مــن بالعقــد یتعلــق مــا أو ،المملوكــة والمنــافع ،األعیــان مقابلــة فــي أو

  .المبیع وقبض ،الثمن
  : المعاصرین العلماء عند الحق تعریفات: ًثانیا

  :یلي فیما وردهاأ اتجاهات أربعة للحق تعریفهم في المعاصرون الفقهاء اتجه
  :اللغوي معناه خالل من الحق تعریف: األول االتجاه

 هللا أو لإلنــسان الــشرع فــي ثبــت مــا هــو( :فقــال ســنة أبــو حمــدأ  األســتاذذهــب االتجــاه ولهــذا
  .)٥()الغیر على تعالى

                                                        
  .١٩٤-١٩٣ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ج-، الدریني١١-١٠ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(١) 
  .٩٦ القسم األول ص- الملكیة في الشریعة اإلسالمیة-العبادي(٢) 
  .١١ ص٣هي العام ج المدخل الفق-، الزرقا١٩٤ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-الدریني(٣) 
، ٤٢٨-٤٢٧ المـدخل ص -، مـدكور١٤ ص١ مصادر الحـق ج- الهامش، السنهوري٢٨ الملكیة ص-الخفیف(٤) 

  .١١٠ ص١ الملكیة ج -، العبادي٣٣٢-٣٣١ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي
  .٥٠ صالنظریات العامة -أبو سنة(٥) 



 

 
١٧

 
  :التعریف محترزات

  . )١(الحق صاحب بها یستأثر التي الحقوق جمیع فیشمل ؛العموم ألفاظ من :ما* 
  . )٢(الشرع في علیه المسلط وغیر ،الثابت غیر یخرج قید وهو ،والتسلط التمكن هوو :ثبت* 
  .)٣(تعریفه سبق :الشرع في* 
 الحیـوان مـن غیرهمـا وأخرجت ،العبادة في اهللا وحق ،اإلنسان حقوق جمیع شملت :هللا أو لإلنسان* 

  .)٤(لهما حق یثبت ال نهإف ،والشجر
  :ما یؤخذ على التعریف

  .الثبوت وهو ،اللغوي المعنىب تعریف هو -
  . )٥(محله أو موضوعه بل ،الحق جوهر یظهر ال التعریف -
 بلفــــظ اســــتبدله فلــــو ،إنــــسان لكلمــــة اســــتعماله بــــسبب وذلــــك ؛المعنویــــة الــــشخص حقــــوق یــــدخل ال -

  .)٦(المعنویة الحقوق یدخل الشخص لفظ ألن ؛ًجامعا لكان الشخص
 وكــذلك ،واإلباحــة ،الحــق بــین واضــح الفــرق أن مــع، واإلباحــة، الرخــصة علــى لــشموله ؛مــانع غیــر -

  . )٧(الرخصة
  :المصلحة خالل من الحق تعریف: الثاني االتجاه

 لهمــا أو ،للمجتمــع أو ،للفــرد ثابتــة مــصلحة :( فقــالموســى محمــد األســتاذ تعریــف هنــا وردأُو
  .)٨()الحكیم الشارع یقررها ًمعا

  
  
  

                                                        
  .١٩٠ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-الدریني(١) 
  .٥١ النظریات العامة ص-أبو سنة(٢) 
  . من هذا البحث١٦انظر ص(٣) 
  .٥٣-٥١ النظریات العامة ص-أبو سنة(٤) 
   .١٩٠ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-الدریني(٥) 
  .١٩٠ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-، الدریني٤٣ نظریة الحق بین الفقه والقانون ص-الخولي(٦) 
  .١٩٠ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-نيالدری(٧) 
  .١٨٨ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص- عن الدرینيًنقال(٨) 



 

 
١٨

 
  :التعریف محترزات

 سـواء منفعـة كـل لتـشمل عامـة وهـي ،)١(الفـساد ضد الصالح من أخوذةم ،مصالح واحدة :مصلحة* 
  . )٢(أدبیة مأ مادیة أكانت

  .)٣(ابیانه سبق :ثابتة* 
 هـذه فـي مـصلحة لـه لـیس تعـالى اهللا نأل ؛تعـالى اهللا حقـوق خـرجأ قیـد :لهما أو المجتمع أو للفرد* 

  .)٤(الناس إلى عائد النفع ٕوانما ،الحقوق
  .)٥(بیانه سبق :یمالحك الشرع یقررها* 

  :ما یؤخذ على التعریف
  .  )٦(ثمرته وهي ،للمصلحة وسیلة هو الحق نأل ؛بالغایة للحق تعریف فهو -
  .  )٧(وغیره ،المال وبیت ،كالدولة المعنوي الشخص التعریف یشمل ال -

  :باالختصاص الحق تعریف: الثالث االتجاه
  .)٨()ًتكلیفا أو سلطة رعالش به یقرر اختصاص( : فقالالزرقا األستاذ عرفه

  :التعریف محترزات
  .)٩(بیانه سبق :الشرع به یقرر اختصاص* 
 ،عـین علـى أو ،الـنفس علـى الوالیـة كحـق ،شـخص على إما فهي السلطة أقسام لیبین عام :سلطة* 

  .)١٠(باألعیان االنتفاع وحق ،الملكیة كحق
  

                                                        
  .٢٣٣ ص١ القاموس المحیط ج-، الفیروزآبادي٢٠٦ مختار الصحاح مادة  صلح ص-الرازي(١) 
  .٤٤ نظریة الحق بین الفقه والقانون ص-الخولي(٢) 
  . من البحث١٧انظر ص (٣) 
  .٤٧ نظریة الحق بین الفقه والقانون ص-انظر الخولي(٤) 
  . من البحث١٦انظر ص(٥) 
  .١٨٨ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص- هامش، الدریني١٤ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٦) 
  .٤٨ نظریة الحق بین الفقه والقانون ص-الخولي(٧) 
  .١٠ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٨) 
  . من البحث١٦انظر ص(٩) 

  .١٩٤ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-، الدریني١١ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(١٠) 



 

 
١٩

 
 كحقـــوق آخـــر إنـــسان مـــن أو ،العبـــاداتك تعـــالى اهللا مـــن إمـــا اإلنـــسان، یلتزمـــه مـــا یـــشمل :ًتكلیفـــا* 

  . )١(العباد
  :واالختصاص المصلحة بین الجمع محاولة خالل من الحق تعریف: الرابع االتجاه

 علــى ســلطة الــشرع بــه یقــر اختــصاص(:بأنــه فــهّعر حیــث ،الــدریني األســتاذ ذهــب هــذا لــىٕاو
  .)٢()معینة لمصلحة ًتحقیقا آخر من أداء اقتضاء أو ،شيء

  :یفالتعر محترزات
  .)٣(بیانه سبق :شيء على سلطة الشرع به یقر اختصاص* 
 االنتفــــاع عــــن كاالمتنــــاع ًســــلبا أو ،األجیــــر كمنفعــــة ًإیجابــــا ًإمــــا ،بــــه یلتــــزم مــــا :أداء اقتــــضاء أو* 

  . )٤(بالمرهون
  :ما یؤخذ على التعریف

 المعلـوم ومـن) عالـشر بـه یقر( قوله في تدخل اإلطالة هذه نٕاو ،)معینة لمصلحة ًتحقیقا( إطالة فیه -
  .والحدود التعریفات في أولى االختصار أن

  :الراجح التعریف
 تعریـف تـرجیح أرى ننيإفـ ؛خـذت علیهـاأ التـي المآخـذوبیـان  ،العلمـاء تعریفات في النظر بعد

  :اآلتیة لألسباب )ًتكلیفا أو سلطة الشرع به یقرر اختصاص( :الحق أن :وهو الزرقا األستاذ
  .والمصلحة الحق بین والتفریق ،االختصاصب للحق تعریفه :ًأوال

  .بالشرع ثبت بما الحق تقیید :ًثانیا
ــــع فیــــه یــــدخل :ًثالثــــا ــــف الحقــــوق أنــــواع جمی  حقــــوق أو ،هللا ًحقوقــــا أكانــــت ســــواء أنواعهــــا بمختل

  .والشخصیة ،العینیة بنوعیها االعتباریة مأ ،الطبیعیة األشخاص
 ســلطة فیــه ًاختــصاصا ولیــست ،مادیــة أشــیاء نهــاأل ؛المملوكــة األعیــان التعریــف مــن یخــرج :ًرابعــا

  .)٥(تكلیف أو

                                                        
  .١٩٤ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-، الدریني١١ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(١) 
  .١٩٣ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-الدریني(٢) 
  . من هذا البحث١٦ صانظر(٣) 
  .١٩٣ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ص-الدریني(٤) 
  .١٢ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٥) 



 

 
٢٠

 
 

 والمعنـى للحـق العلمـاء نظـرة ذلـك فـي والـسبب ،ومتعـددة كثیـرة باعتبـارات الحـق العلماء قسم 
  :البحث طبیعة یخدم بما التقسیمات هذه أهم سأتناول ولذلك ،)١(حوله یدور الذي
  :)٢(وخصوصه النفع عموم باعتبار وقالحق تقسیم: ًأوال

  :أقسام أربعة إلى الحق قسمی االعتبار وبهذا
 تعظــیم منــه والمقــصود بأحــد، اختــصاص دون العــام النفــع بــه تعلــق مــا وهــو :تعــالى اهللا حــق - ١

 النـاس نأل ؛واالختـصاص ،الملـك جهـة علـى ال تعالى اهللا إلى أضیف ٕوانما ،منه والتقرب ،تعالى اهللا
 لعظــم ســبحانه إلیــه أضــیف بــل ؛ذلــك عــن ســبحانه لتعالیــه ؛والــضرر النفــع جهــة علــى وال ســواء، فیــه

  . للناس نفعه وكثرة ،خطره
  :  )٣(أقسام ثمانیة إلى األحناف عند اهللا حق سمَقیو

 العقوبـــة، معنــى فیهـــا ومئونــة العبـــادة، معنــى فیهــا ومئونـــة ،مئونــة معنـــى فیهــا عبـــادة خالــصة، عبــادة
  .)٤(ًابتداء هللا ثابت وحق قاصرة، وعقوبة خالصة، وعقوبة والعقوبة، ةالعباد بین دائرة وحقوق
 لقولـه للحـاكم األمـر بلـغ إذا ،اإلسقاط أشكال من شكل بأي إسقاطها یجوز ال نهأ الحقوق هذه وأحكام
 :"لقولـه الـشفاعة تجـوز ال وكـذلك ،)٥("وجـب فقـد حـد من بلغني فما بینكم فیما الحدود تعافوا  :

                                                        
  .٢٨٤٣ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-الزحیلي(١) 
، ٣١٦ -٣١٥ ص٢ شــرح التلــویح علــى التوضــیح ج-، التفتــازاني١٣٥-١٣٤ ص٤ كــشف األســرار ج-البخــاري(٢) 

 الملكیــــة -، الخفیــــف٥٤٢-٥٣٩ ص٢ الموافقــــات ص ج-، الــــشاطبي١٤٨ ص٦بحــــر الرائــــق ج ال-ابــــن نجــــیم
  .١٢٩-١٢٨ ص١ الملكیة ج-، العبادي٦٦-٥٦ النظریات العامة ص- الهامش، أبو سنة١٣-١٢ص

  .١٣٥ ص٤ كشف األسرار ج-البخاري(٣) 
ثــل زكــاة الــزروع والثمــار المقــدرة، األولــى مثــل اإلیمــان والــصوم والــصالة، والثانیــة مثــل صــدقة الفطــر، والثالثــة م(٤) 

والرابعــة مثـــل الخـــراج علـــى األرض الزراعیـــة، والخامـــسة مثـــل الكفـــارات، والـــسادسة مثـــل الحـــدود، والـــسابعة مثـــل 
  .الحرمان من المیراث، والثامنة مثل الخمس في الغنائم

، ٤٣٧٦ ح-٤٧٨طان ص بــاب العفــو عــن الحــدود مــا لــم تبلــغ الــسل- كتــاب الحــدود-أخرجــه أبــو داود فــي ســننه(٥) 
  .قال األلباني حدیث صحیح



 

 
٢١

 
 فیـه ویجـري ،یـورث ال نـهأ كمـا ،)١("أمـره فـي اهللا ّضاد فقد اهللا حدود من حد في اعتهشف حالت من"

  . )٢(التداخل
  :قسمین إلى وینقسم ،مصالحه العبد وحق: العبد حق -٢

 .األمن وتحقیق ،العامة كالمرافق ،اختصاص غیر من عامة مصالح علیه یترتبو :عام حق - أ

 فــي والبــائع ملكــه، فــي المالــك كحــق ،معــین بــشخص ًمختــصا تحققــه كــان مــا وهــو :خــاص حــق  -  ب
 جریمـة كـل علـى العقوبـة وتتكـرر ،فیـه التوارث ویجري ،إسقاطه یجوز نهأ ؛الحق هذا وحكم الثمن،
  .)٣(وكیله أو ،ولیه أو ،الحق بصاحب منوط واالستیفاء ،حدة على

 ائزجـ كـان إذا ،اإلسـقاط تقبـل والـدیون ،والمنافع ،األعیان من العبد حقوق جمیع أن واألصل
، مـانع ثمـة ولـیس ،ًحـالال یكـون نأبـ ،لإلسـقاط ًقـابال المحـل وكـان ،علیـه ًمحجـورا یكـن ولـم ،التـصرف

  . )٤(به الغیر حق كتعلق
  :عدة أمور ذلك من ویستثنى

  .المبیع قبل الشفعة حق الشفیع كإسقاط :بعد تثبت لم التي الحقوق -
  .صفة ألنها ،صغیرة والیة في حقه باأل كإسقاط :لإلنسان والالزمة ًشرعا المعتبرة الحقوق -
 ؛الملـك فـي حقـه العـین مالـك كإسقاط :یةالشرع لألحكام تغییر إسقاطها ىعل یترتب التي الحقوق -

  .مالك لغیر ملك إخراج ألنه
  .)٥(الحضانة في حقها األم كإسقاط :للغیر حق بها یتعلق التي الحقوق -

                                                        
 -٣٩٨ باب فیمن یعـین علـى خـصومة مـن غیـر أن یعلـم أمرهـا ص- كتاب األقضیة-أخرجه أبو داود في سننه(١) 
  .، وصححه األلباني٥٣٨٥ ح -٢٨٣ ص٩، وأحمد في مسنده ج٣٥٩٧ح
 مغنـي -، الـشربیني٣٢٥ ص١روق ج الفروق في أنواء الفـ-، القرافي٥٦-٥٥ ص٧ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٢) 

ــــــاج ج ــــــیم١٩٥ ص٤المحت ــــــن الق ــــــشاطبي٢٠٢ ص٢ إعــــــالم المــــــوقعین ج-، اب ، ٥٣٥ ص٢ الموافقــــــات ج-، ال
  .٢٨٤٤ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-الزحیلي

 مــصادر الحــق -، الــسنهوري٥٥-٥٤ ص٢ المنثــور فــي القواعــد ج-، الزركــشي٣٢٤ ص١ الفــروق ج-القرافــي(٣) 
  .١٤-١٣ نظریة الحق ص-، مدكور٢٨٤٥ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-، الزحیلي٥٠-٤٩ ص١ج
 المــدخل فــي الفقــه -، مــدكور٣٩٣ ص٣ المنثــور ج-، الزركــشي٢٦٤-٢٦٣ ص٦ بــدائع الــصنائع ج-الكاســاني(٤) 

  .١٧٦اإلسالمي ص
ــــي(٥)   -، مــــدكور٣٠٢ الــــشریعة اإلســــالمیة ص-، بــــدران٢٨٤٨-٢٨٤٧ ص٤ الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه ج-الزحیل

  .١٧٦دخل في الفقه اإلسالمي صالم



 

 
٢٢

 
 مردهــا الحقــوق نأل وذلــك ،تعــالى اهللا حقــوق فــي متــضمنة العبــاد حقــوق أن نبــین أن مــن بــد  وال هــذا

 مجــرد حـق هنــاك ولـیس ،التعبــد وهـو ،اهللا حــق عـن بخــال لـیس شــرعي حكـم كــل نأو ،اهللا إلـى ًجمیعـا
  .)١(التغلیب جهة على هو بل ،بإطالق للعبد

  :غالب اهللا وحق الحقان فیه اجتمع ما -٣
 فیـه وهـذا ،المجتمـع وتطهیـر ،القـذف عـن الزجـر فـي یتمثـل تعـالى اهللا فحـق ،القـذف حـد مثـل

 األول والحـــق ،خـــاص نفـــع وهـــو ،عرضـــه حفـــظ فـــي یتمثـــل اإلنـــسان وحـــق ،المجتمـــع علـــى عـــام نفـــع
  .غلبأ

  .)٢(الغالب على تعالى اهللا حقوق وهو ،األول بالقسم یلحق نهأ وحكمه
  : غالب العبد وحق الحقان فیه اجتمع ما -٤

 وكــذلك ،المجتمــع علــى اعتــداء أنــهي  یتمثــل فــاهللا فحــق ،العمــد القاتــل مــن القــصاص ومثالــه
 لــشفاء ألولیائــه وحــق ،الحیــاة فــي حقــه علــى اعتــداء أنــه یتمثــل فــي العبــد وحــق ،الجریمــة ارتكــاب منــع

  .الغالب وهو ،غیظهم
  . )٣(أحكامه جمیع في الثاني بالقسم یلحق نهأ وحكمه

تمـع فیهمـا الحقـان  وهمـا مـا اج؛رینیـخوالناظر للتقسیم الرباعي للحقـوق یتبـین أن القـسمین األ
 إنمـا كانـا ألجـل أن االخـتالف قـد وقـع فـي بعـض الحقـوق التـي غالـب، أو حق العبد غالب،وحق اهللا 

 وكــذلك حــق العبــد ظــاهر جلــي، فمــن نظــر إلــى األغلــب األعــم فــي ،ً جلیــاًكــان حــق اهللا فیهــا ظــاهرا
 أو حـق للعبـد فقــط، ،عـالىالحكـم علـى الحقـوق أخـذ بالتقـسیم الثنـائي وأورد الحقـوق بأنهـا إمـا حـق هللا ت

  .ومن نظر إلى أن التغلیب وعدم التطبیق ال ینفي ویقضي على وجود اآلخر، أخذ بالتقسیم الرباعي
 وهــو أن لــیس هنــاك حــق هللا إال وفیــه مــصلحة للعبــد، ولــیس ً وجیهــاًوقــد ذكــر الــشاطبي رأیــا

 ًا أال یجعــل للعبــد حقــهنــاك حــق للعبــد إال وفیــه حــق هللا ولــو كــان هــذا الحــق هــو التــشریع إذ كــان هللا
  .)٤(ًأصال

                                                        
  .٥٣٨-٥٣٥ ص٢ الموافقات ج-، الشاطبي٣٢٤ ص١ الفروق في أنواء الفروق ج-القرافي(١) 
  .٤٧ ص١ مصادر الحق ج-، السنهوري٥٤١-٥٣٩ ص٢ الموافقات ج-الشاطبي(٢) 
 وأدلتــه  الفقــه اإلســالمي-، الزحیلـي٤٧ ص١ مــصادر الحــق ج-، الــسنهوري٦٤ النظریــات العامـة ص-أبـو ســنة(٣) 
  .٢٨٤٦ ص٤ج
   .٥٣٥ ص٢ الموافقات ج-الشاطبي(٤) 



 

 
٢٣

 
لغــي الحــق ی وذلــك ألن التغلیــب ال ،والــذي أراه فــي تقــسیمات الحقــوق أن التقــسیم الربــاعي لــه وجاهتــه

 فــإذا أســقط صــاحب القــصاص ، وحــق للعبــد،یــه حــق هللا تعــالى حــق القــصاص فًاآلخــر الثابــت فمــثال
  .تمثل هذا الحق في التعزیر ویًحقه فهذا ال یعني سقوط حق اهللا تعالى بل یبقى قائما

  :الحق محل باعتبار الحقوق تقسیم: ًثانیا
  :للبحث ألهمیتها ًنظرا ؛ًیسیرا إلیها بالتطرق سأب ال اعتبارات ثالثة إلى یقسم االعتبار وهذا

ّالمالي وغیر المالي الحق - ١
)١(:  

 وكحــق ،الــدیون أو ،المنــافع أو ،األعیــان كملكیــة بــاألموال تتعلــق التــي الحقــوق وهــو :ّالمــالي الحــق
  . )٢(التجاري واالسم ،االبتكار وحق ،المبیع في والمشتري ،الثمن في البائع
 ،منفعــة وال ،ًدینــا وال ،ًعینــا لــیس أي ،بالمــال یتعلــق ال حــق كــل وهــو ):المطلــق (ّالمــالي غیــر الحــق
  .السیاسیة والحقوق ،والحریة ،القصاص كحق

  :)٣(والعیني الشخصي الحق - ٢
 كحــق ،بعمــل ًقیامــا إمــا محلــه ویكــون آخــر علــى لــشخص الــشرع یقــره مطلــب هــو :الشخــصي الحــق
 یـستعمل أال الودیـع علـى المـودع كحـق ،لمـصلحة مناف عمل عن ًامتناعا أو ،الثمن تسلیم في البائع

  .)٤(المدین أو المكلف الحق، محل الحق، صاحب: وهي ثالثة الشخصي الحق وعناصر الودیعة،
  
  

                                                        
 المدخل فـي الفقـه -،  مدكور٧٦-٦٦ النظریات العامة ص-، أبو سنة١٥ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(١) 

  .٢٨٥٠-٢٨٤٩ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-، الزحیلي٤٣٣اإلسالمي ص
  .٦٦ النظریات العامة ص-و سنة هامش، أب٢١ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٢) 
یرى الـبعض أن الفقهـاء لـم یقـسموا الحـق بهـذین االعتبـارین، والـشاهد أنـه ال تظهـر التفرقـة بـین الحقـین فـي الفقـه (٣) 

اإلسـالمي، بـل تظهـر التفرقـة بـین الـدین والعـین، وهمـا خـالف الحقـین الشخـصي والعینـي، فالـدین لـیس هـو الحـق 
 : مــن الحــق الشخــصي، ودافــع هــذا الكــالمًالعــین تــستغرق الحــق العینــي وجــزء مــن صــوره، واةالشخــصي بــل صــور

  .١٩-١٨ ص١ مصادر الحق ج-انظر السنهوري. إثبات أن الشریعة ال تربطها أي عالقة بالقانون الغربي
ة أن هـذا ال یعنـي عـدم التفریـق، بـل البـد مـن القـول أن الفقهـاء لـم یـصوغوا نظریـة مـستقلب :وقد رد األستاذ الزرقا

ن التفریــق واضــح وجلــي فــي الفــروع أ و،للتمیـز بــین الحقــین لالخــتالف فــي الترتیــب والــصیاغة عـن القــانون الغربــي
  .٣٠-٢٩ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-انظر الزرقا. والتطبیقات الفقهیة

  .٢٨٥٠ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-، الزحیلي١٦ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٤) 



 

 
٢٤

 
 سـلطة الحـق صـاحب ویمـارس ،بالـذات معـین شـيء علـى لـشخص الـشرع یقـره مـا وهو :العیني الحق

 علــى المقــررة االرتفــاق وحقــوق ،الملكیــة حــق مثــل ،العینــي الحــق تــسمى المعــین الــشيء علــى مباشــرة
  .)١(الحق ومحل الحق، صاحب وعناصره ،عقار

  : )٢(المجردة وغیر المجردة الحقوق - ٣
 لرغبــة یرجــع وهــو ،بــذات یتقــرر ولــم ،بمحــل قــمی لــم الــذي الحــق هــو ):المتقــرر غیــر (المجــرد الحــق

 یبقــى بــل ،ًأثــرا ذلــك یتــرك نأ دون ،بــه االنتفــاع تــرك شــاء وان ،بــه انتفــع شــاء إن ،ومــشیئته اإلنــسان
  .ًمثال الشفعة كحق ،قبله كان كما الترك بعد المكلف عند الحق محل
 تعلـق بمحلـه تعلـق لـه مـا وه أو ،بالحس یدرك بمحل القائم الحق هو ):المتقرر ( المجرد غیر الحق

  .ًمثال القصاص كحق ،والتنازل باإلسقاط محله حكم ویتغیر ،استمرار
  :)٣(عدمه من بها المطالبة إمكانیة باعتبار الحقوق تقسیم: ًثالثا

  :دیني وحق قضائي، حق: قسمین إلى االعتبار بهذا تنقسم وهي
 كحـق أمامـه، إثباتـه ویمكـن ،القاضـي یـةوال تحـت ویـدخل ،الـشرع بحكـم ًثابتـا كان ما :القضائي الحق
   .بالشفعة بالمطالبة الشفیع
 ال مـا فكـل ،إثباتـه یمكـن وال ،القاضـي والیـة تحـت یـدخل وال ،الشرع بحكم ًثابتا كان ما :الدیني الحق
  .الدینیة الحقوق من یعتبر القاضي والیة تحت یدخل

  
  
  
  
  

                                                        
ــــي٣١-٣٠ ص١ مــــصادر الحــــق ج-، الــــسنهوري١٧ ص٣ المــــدخل الفقهــــي العــــام ج-الزرقــــا(١)   الفقــــه - ، الزحیل

  .٤٨٥٠ ص٤اإلسالمي وأدلته ج
ــــي٤٣٤ المــــدخل فــــي الفقــــه اإلســــالمي ص- الهــــامش، مــــدكور١٤-١٣ الملكیــــة ص-الخفیــــف(٢)   الفقــــه -، الزحیل

  .٢٨٥٢ ص٤اإلسالمي وأدلته ج
 الفقــه اإلســالمي وأدلتــه -، الزحیلـي٢٢ ص١ مــصادر الحــق ج-وري، الــسنه٦٦ النظریــات العامـة ص-أبـو ســنة(٣) 
  .٢٨٥٣ ص٤ج



 

 
٢٥

 
  : )١(هعدم من بالذمة تعلقها باعتبار الحقوق تقسیم: ًرابعا

  ،العین وهو :بالذمة متعلق غیر أو ،الدین وهو ،بالذمة متعلق إما قسمین إلى تنقسم وهي
ــدین  كحــق ًمــاال محلــه یكــون وقــد ،غــصب ضــمان أو ،اســتهالك بعقــد المــدین ذمــة فــي وجــب مــا :ال
 تــدخل أال زوجتــه علــى الــزوج كحــق ،عمــل عــن امتنــاع أو ،كبنــاء ًعمــال أو ،المبیــع ثمــن فــي البــائع
  .الدار كإجارة منفعة أو ،إذنهب  إال ًیاأجنب

 منفعتهـا تملیـك أو ،المبیـع فـي كما تملكها بقصد سواء بالذات معینة عین على الحق یرد وفیه :العین
 المبیعـــــة العـــــین بتـــــسلیم البـــــائع كـــــالتزام تـــــسلیمها بقـــــصد أو ،كاإلعـــــارة بغیرهـــــا أو ،كاإلجـــــارة بعـــــوض
        .الودیعة في كما حفظها بقصد أو ،للمشتري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

                                                        
 -، أبـــو ســـنة٢٢ ص١ مـــصادر الحـــق ج- ومـــا بعـــدها، الـــسنهوري١٦٨ ص٣ المـــدخل الفقهـــي العـــام ج-الزرقـــا(١) 

  .٧٢-٦٨النظریات العامة ص
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ًتـنـــاول تعریــــف االلتـــــزام لغــــة واصـــــطالحا عنــــد كــــل مـــــن الفقهــــاء القـــــدامى أ القـــــسمفــــي هــــذا 
 وموضــوعه، أردفــه ببیــان ،ومحله، وبیــان مـصادره،والمعاصـرین، مــع بیــان اسـتعماالت الفقهــاء لاللتــزام

  .حق وااللتزامالفرق بین ال
  :ًلغة االلتزام  - أ

  :معان عدة على ویطلق ،)١(علیه ودام ثبت أي ًوالتزاما ًلزوما الشيء لزم من اللغة في االلتزام
  . )٢(ثبت إذا الشيء لزم یقال ،والوجوب الثبوت - ١
  ¼´  M»  º    ¹  ¸  ¶  µ   8  قولــه هومنــ ،)٣(األضــداد مــن فهــو القــضیة فــي الفــصل - ٢

  Á  À  ¿     ¾  ½L )٤( .  
ــــنفس علــــى واإلیجــــاب واالرتبــــاط المــــصاحبة - ٣  الــــشيء مــــصاحبة أي الــــشيء التــــزم یقــــال )٥( :ال

 .انفكاك غیر من به والتعلق ،بالشيء

 .)٧(المجاز قبیل من هو البعض وقال ،)٦(عانقه أي التزمه :یقال: المعانقة - ٤

 ال قـال لـه؟ أینحنـي صدیقه أو أخاه ىیلق منا الرجل اهللا، رسول یا: رجل قال "الحدیث وفي
  . )٨("نعم قال ویصافحه؟ بیده أفیأخذ قال ال قال ویقبله؟ أفیلتزمه قال

                                                        
ــــسان العــــرب مــــادة لــــزم ج-ابــــن منظــــور(١)  ، ٤١٧ص ٣٣ تــــاج العــــروس مــــادة لــــزم ج-، الزبیــــدي٤٠٢٧ ص٥ ل

  .١٧٣ ص٤ القاموس المحیط مادة لزمه ج-الفیروزآبادي
 ١ المعجـــم الوســـیط مـــادة لـــزم ج-، مجمـــع اللغـــة العربیـــة٤٧٢ ص١ معجـــم لغـــة الفقهـــاء اللـــزوم ج-قلعـــة جـــي(٢) 

  .٨٢٣ص
 النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر مــادة لــزم -، ابــن األثیــر٤٠٢٧ ص٥ لــسان العــرب مــادة لــزم ج-ابــن منظــور(٣) 
  .٤٨٢ ص٤ج
   .٧٧اآلیة : سورة الفرقان(٤) 
  .٢٤٥ ص٥ مقاییس اللغة ج-، ابن فارس١٠٠ ص١ معجم لغة الفقهاء التزام ج-قلعة جي(٥) 
، ٧٥٨ ص٢ المـــصباح المنیـــر مـــادة لـــزم ج-، الفیـــومي٤٠٢٧ ص٥ لـــسان العـــرب مـــادة لـــزم  ج-ابـــن منظـــور(٦) 

  .١٧٣ ص٤ القاموس المحیط ج-الفیروزآبادي
  .١٦٧ ص٢الغة مادة لزم ج أساس الب-الزمخشري(٧) 
، قـال األلبـاني ٢٧٢٩، ح ٧٥ ص٥ باب ما جاء فـي المـصافحة ج- كتاب االستئذان-أخرجه الترمذي في سننه(٨) 

  .حدیث حسن



 

 
٢٨

 
 المعانقــة علــى كــذلك ویطلــق حقیقــة، الــنفس علــى واإلیجــاب الثبــوت علــى یطلــق االلتــزام أن والظــاهر

  .ًمجازا
 نأل ؛واإللــزام االلتــزام بــین التفریــق مــن بــد ال ًاصــطالحا االلتــزام تعریــف فــي الــشروع وقبــل

 ومـع ،لـزم الفعـل وهـي ،واحدة المعجمیة ومادتهما أصلهما ألن ؛ترادف الكلمتین بین أن یعتقد البعض
 مـن والثـاني ،الـنفس علـى إیجـاب وهـو التـزم مـن فـاألول .یخفـى ال ًوجلیـا ًواضـحا ًفرقا هناك نإف ذلك
 أمـا ،سـبب فهـو ،لاللتـزام سـبب واإللـزام .المقرر المصدر اختالف بمعني ؛الغیر على إیجاب وهو لزم

 ،اهللا بتـسلیط اإلنـسان مـن أو ،الحكـم أو التـسخیر بطریـق اهللا مـن یقـع قـد واإللـزام َمـسبب، فهو االلتزام
  . )١(فقط األشیاء على اإلنسان من یقع فهو االلتزام أما كالوالیة، اإلنسان على ویقع

  :ًاصطالحا االلتزام  - ب
ــــبهم فــــي بكثــــرة االلتــــزام طلحمــــص اســــتعملوا مــــذاهبهم اخــــتالف علــــى القــــدماء الفقهــــاء إن  كت
 بــل ،لـه تعـریفهم عـدم یعنـي ال وهـذا ،)٢(التعریفـات حـساب علـى بالتفریعـات اهتمـوا لكـنهم ،ومـصنفاتهم

  .رالعص هذا في القانونیون إلیه انتهى ما إلى بعضهم انتهى وقد ،لذلك البعض تصدى
  :القدماء العلماء عند االلتزام تعریف: ًأوال

  : األول التعریف
 فهـو شـيء علـى ًمعلقـا أو ًمطلقـا المعـروف مـن ًشـیئا نفـسه الـشخص إلـزام (:المـالكي الحطـاب یفتعر

 بلفــظ المعــروف التــزام ":وهــو ،ذلــك مــن أخــص هــو مــا علــى العــرف فــي یطلــق وقــد العطیــة، بمعنــى
  .)٣()االلتزام

  : التعریف محترزات
  .االلتزام أنواع جمیع لیشمل التعریف في جنس :التزام*
 أمرنـا الـذي ًعرفـا الجـائز األمـر هنـا بالمعروف ویقصد ،المعروف بغیر االلتزام خرجأ قید :المعروف*
  .)٤(باتباعه تعالى اهللا

                                                        
، ١٧-١٦ نظریـــــة االلتـــــزام ص-، العطـــــار١٨٣ -١٤٥ ص٦ الموســـــوعة الفقهیـــــة ج-وزارة األوقـــــاف الكویتیـــــة(١) 

  .٤٧-٤٣ اإللزام في التصرفات المالیة ص-الربیع
  .٣٥ طبیعة االلتزام في الفقه اإلسالمي ص-حجازي(٢) 
  .٢١٧ ص١ فتح العلي المالك ج-نقله علیش(٣) 
  .١٩ نظریة االلتزام في الشریعة اإلسالمیة ص-العطار(٤) 



 

 
٢٩

 
 إشـارة مـن مقامـه یقـوم مـا أو ،االلتـزام لفـظ غیـر علیـه دال لفـظ بـأي االلتـزام یخرج قید :االلتزام بلفظ*

  . )١(اللغوي مدلولها عن لیمیزها ؛ونحوها
 فــي الحطــاب أوردهــا التـي األمثلــة نأل ؛العطیــة بمعنــى كـان مــا فقــط ولــیس ،قـودالع أنــواع كــل فتـشمل
  . )٢(والمعاوضات التبرعات عقود تشمل كتابه

  :الثاني التعریف
 تعلـق شـرط مـن أن: (تعـالى اهللا خطاب عن كالمه معرض في قال ،الشاطبي اإلمام تعریف

  .)٣()ًالتزاما یقتضي إلزام ألنه فهمه إمكان الخطاب
  .)٤(المعاصرین القانونیین استعمال من قریب المعنى بهذا االلتزام لفظ مالواستع

  :التعریف محترزات
  .المكلف بها تعالى اهللا ألزم التي اتلزاماإل جمیع ویشمل ،التعریف في جنس :إلزام*
  . )٥(ویستلزم ویستوجب یتطلب :یقتضي*
  .)٦(اللغوي المعنى في بیانه سبق :ًالتزاما*

  :بمعنیین االلتزام القدماء قهاءالف استعمل وقد
 إال یـتم وال ،ًمعلقـا أو ًمطلقـا نفـسه علـى المعـروف من ًشیئا اإلنسان إیجاب وهو :خاص ًىمعن: األول

  .)٧(مالك اإلمام مذهب على التبرعات جمیع في عام وهو، بالحیازة
 أو إرادتـین اجتمـاع مـن منه بد ال ما فیشمل ،)٨(العام بمفهومه العقد بمرادف وهو :عام ًىمعن: الثاني

 قـالوا لـذا -المنفـردة بـاإلرادة والقـانونیین الفقهـاء عنـد ىیـسم مـا وهـو -واحـد طـرف مـن ًالتزاما یكون ما

                                                        
  .٢١٨ ص١ فتح العلي المالك ج-علیش(١) 
  .١٩ نظریة االلتزام في الشریعة اإلسالمیة ص-العطار(٢) 
   .٤٤٢ ص١فقات ج الموا-الشاطبي(٣) 
  .٣٥ طبیعة االلتزام في الفقه اإلسالمي ص- الهامش، حجازي٨٣ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٤) 
  .٧٤٣ ص٢ المعجم الوسیط مادة قضى ج-مجمع اللغة العربیة(٥) 
  . من هذا البحث٢٧انظر ص(٦) 
  .٢١ االلتزامات في الشرع اإلسالمي ص-أحمد إبراهیم(٧) 
سـع نظـر إلـى أن أي التـزام ال یخلـو مـن عهـد، ّوُ ومضیق، فالم،قسمون في تعریف العقد ما بین موسعالعلماء من(٨) 

 وال یكـون ،ن العقـد هـو الجمـع والـربطأ و، على ما كان بـین شخـصینُرهَصَوالعهد عقد في لغة العرب، والمضیق ق
  .٤١٤ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي. إال من شخصین



 

 
٣٠

 
 أكــان ســواء إســقاطه أو الحقــوق مــن حــق إنــشاء إرادة یتــضمن تــصرف كــل: (هــو العقــد أو االلتــزام إن
  . )١()واإلجارة كالبیع شخصین من أم ،ٍمال عن المجرد والطالق ،كالوقف واحد شخص من

  : المعاصرین العلماء عند االلتزام تعریفات: ًثانیا
  :اتجاهین االلتزام تعریف في المعاصرون الفقهاء اتجه

  :القانونیین تعریف یقارب بما تعریفه وهو: األول االتجاه
 باختیـاره مـاإ نفـسه علـى ًأمـرا اإلنـسان إیجـاب:(بأنـه فـهّعر حیـث بیـك  إبراهیمحمدأ األستاذ تعریف -١

  .)٢()الشرع ألمر وطاعة ًامتثاال -فیلتزمه إیاه الشرع بإلزام ٕواما ،نفسه تلقاء من ٕوارادته
  :التعریف محترزات

  .الغیر من أو النفس من سواء اإلیجاب أنواع جمیع فیشمل ،التعریف في جنس :إیجاب*
  .لغیرا على اإلیجاب به خرجأ قید :ٕوارادته اختیارهإما ب نفسه على اإلنسان*
  . )٣(ًعمال أو ،ًحقا أو ،ًمنفعة أو ،ًدینا أو ،ًعینا یكون أن إما وهو ،االلتزام محل وهو :ًأمرا*
 كوجـوب ،لـه الـشرع بـإلزام المكلـف علـى الثابتـة الحقـوق جمیـع لیـشمل ؛عـام :إیـاه الشرع بإلزام ٕواما*

  .)٤(الغیر مال على التعدي وحرمة ،القریب نفقة
 عــن امتنــاع أو بفعــل ًشــرعا ًمكلفــا الــشخص كــون(: الزرقــا ألســتاذا تعریــف عنــه ًبعیــدا ولــیس

  . )٥()غیره لمصلحة فعل
  :ویؤخذ على التعریف

  .القانوني الفقه من اإلسالمي الفقه لتقریب محاولة -
 هـي عـدة ًأمـورا دخـلأ وبـذلك ،)٦(ًسـابقا وضـحناه ما نحو على واإللزام االلتزام بین یفرق ال التعریف -

  . )٧(االلتزام مفهوم في اإللزام من
                                                        

 -، مـدكور٤١٤ المدخل فـي الفقـه اإلسـالمي ص-، شلبي٢١االلتزامات في الشرع اإلسالمي ص -أحمد إبراهیم(١) 
  .٢٩٢٠ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-، الزحیلي٥١٩المدخل إلى الفقه ص 

  .٢١ االلتزامات في الشرع اإلسالمي ص-أحمد إبراهیم(٢) 
  .٣٤ -٣٣سیأتي بیانه في محل االلتزام ص (٣) 
  .١٤٩ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-لكویتیةوزارة األوقاف ا(٤) 
  .٨١ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٥) 
  .٢٨راجع الفرق بین اإللزام وااللتزام ص(٦) 
  .٢٠ نظریة االلتزام ص-العطار(٧) 



 

 
٣١

 
 طاعــة ال ًخوفــا النــاس یتبعهــا األمــور مــن ًاكثیــر نأل ؛نظــر محــل الــشرع ألمــر وطاعــة ًامتثــاال قولــه -

  . )١(ًوالتزاما
  .مذموم التعریفات في حشوال أن المعلوم ومن ،الحشو -
 ًجــائزا ًأمــرا نفــسه علــى اإلنــسان إیجــاب( :فــه بأنــهّ عبــد الناصــر العطــار حیــث عراألســتاذ تعریــف -٢

  .)٢()ًشرعا
  :محترزات التعریف

  .)٣(بیانه سبق :ًأمرا نفسه على اإلنسان إیجاب* 
 التــي األمــور مــن وغیــره المعــروف ویــشمل ،ًشــرعا جــائزةال غیــر االلتزامــات یخــرج قیــد: ًشــرعا ًاجــائز *

  . )٤(الشرع یجیزها
  :اإلسالمي الفقه في االلتزام ومفهوم ،القانونیین تعریف بین الجمع محاولة: الثاني االتجاه

 ًحقـا ینـشئ الـذي االختیاري التصرف( :بأنه عرفه فقد ،رواده من سنة أبو األستاذ كان والذي
 عــن كــاإلبراء یــسقطه أو ،البیــع كإقالــة ینهیــه أو ،والحوالــة البیــع كعقــد ینقلــه أو ،والــرهن الــزواج كعقــد
 فــي ًثابتــا أم ًعینیــا الحــق أكــان وســواء ،ًضــارا أو ًنافعــا كــانأ وســواء ،ًفعــال أم قــوال أكــان ســواء الــدین
  . )٥()الذمة

  .والتوضیح الشرح علیه یغلب فهو ،بیان إلى یفتقر ال والتعریف
  :ویؤخذ على التعریف 

  .بالحد ًتعریفا ولیس ،بالوصف تعریف -
   .التعریف في الزائدة اإلطالة -
 مـــن إال یكــون ال وهـــذا ،االلتــزام فـــي للحقــوق والمنهیـــة ،المــسقطة التـــصرفات التعریــف دخــلأ -

 فیكـــون شــرطي بــالتزام اقتــرن إذا إال ٕواســقاط إنهــاء ال إیجــاب فیــه االلتــزام نأل اللغــة، طریــق

                                                        
  .٢٠ نظریة االلتزام ص-العطار(١) 
  .٢٣-٢٢ نظریة االلتزام ص-العطار(٢) 
  . من البحث٣٠انظر ص(٣) 
  .٢٣-٢٢ االلتزام ص نظریة-العطار(٤) 
  .٩١ النظریات العامة ص-أبو سنة(٥) 



 

 
٣٢

 
 طـالق فهـي فأعطتـه ،طـالق فأنـت ًعبـدا نـيِأعطیت إذا :(قـال كمـن اإلنـشاء، معنـى فیـه ًاتـصرف
  . )١()العبد ویملك

ــــقِطُی التعریــــف -  والتــــصرفات ،ســــقاطاتواإل ،العــــام بمفهومــــه العقــــد مــــصطلح االلتــــزام علــــى ُل
 نأو ،)٢(المـستقبل فـي ًيراعـ م ًمنتظـرا كـان مـا إال یتنـاول ال العقـد نأل ،فیـه تـدخل ال المنهیة

  . )٣(الطالق مثل ًالِح یسمى إنهاء أو إسقاط فیه تصرف كل
  :المختار التعریف

 علــى اإلنــسان إیجــاب :زام وهــوممــا ســبق یتــرجح لــي قــوة تعریــف عبــد الناصــر العطــار لاللتــ
  :ما أرجحه لألسباب اآلتیةوهو  ،ًشرعا ًجائزا ًأمرا سهنف

 علـــى نفــسه الـــشخص قبــل مـــن إال یكــون ال االلتــزام نأو ،واإللـــزام االلتــزام مـــصطلحي بــین فــرق :ًأوال
   .نفسه
  .ًشرعا الجائزة األمور في االلتزامات تعریف حصر :ًثانیا
  .االلتزام مصدر أهمها ،الغربي الفقه في وااللتزام اإلسالمي الفقه في االلتزام بین فرق :ًثالثا
  .اإلطالة من التعریف خلو :ًرابعا
  :االلتزام مصادر: ًثالثا

 الفقهــاء اســتعماالت اســتعراض فبعــد ،االلتــزام ئتنــش التــي الــشرعیة األســباب هنــا بهــا عنــيأو
 صادرمــ نإفــ ،المختــار التعریــف علــى وبنــاء ،بینهــا والتــرجیح ،التعریفــات اســتعراض وكــذلك ،لاللتــزام
 علــى ًحقـا بهـا یوجـب خاللهـا مـن والتـي ،)٤(لإلنــسان االختیاریـة التـصرفات فـي حـصرها یمكـن االلتـزام

                                                        
  .٢٩٠ ص١٠ المغني ج-ابن قدامه(١) 
  .٤١٧-٤١٦ ص٢ أحكام القران ج-الجصاص(٢) 
  .٣٢٣ ص١٠ المغني ج-، ابن قدامه٤٢٣ ص٤ الدر المختار ج-ابن عابدین(٣) 
M  :  9  8  7  6 : ض لقولــه تعــالى وبـراءة الذمــة، وهــذا معـار،یقـول الفقهــاء إن األصــل فـي اإلنــسان الحریــة(٤) 

C  B  A  @   ?  >  =  <  ;DF  E  GH  I  R  Q  P  O     N  M   L  K  J  L 
، فاآلیـة تــدل علـى انـشغال ذمتـه باإلیمـان بــاهللا واإلقـرار بوحدانیتـه، ویمكـن الجـواب علــى ١٧٢األعـراف مـن اآلیـة 

فة إلى غیره من بنـي جنـسه، وأن ذممهـم مـشغولة أمـام اهللا هذا اإلشكال أن ذمة اإلنسان بریئة مما یشغلها باإلضا
   .٣٤-٣٣ االلتزامات في الشرع اإلسالمي ص- أحمد إبراهیم.تعالى بما سخر لهم من مخلوقات ومنافع



 

 
٣٣

 
 إلـى لاللتـزام كمـصدر االختیاریـة التصرفات تقسیم ویمكن تعالى، هللا ًحقوقا أم لألشخاص سواء ،نفسه

  :  )١(قسمین
 بمعنــاه العقـد یــرادف وهـو ،والقبــول باإلیجـا إلــى تفتقـر التــي أي ،بـإرادتین تــتم التـي التـصرفات :األول

 التـي العقـود مـن وغیرهـا ،النكـاحو ،والـسلم ،واإلجـارة ،البیـع فیـه فیدخل ،)٢(بیانه سبق ما على الخاص
  . )٣(العاقدین حدأ یلتزمها التي الشروط فیها یدخل وكذلك ،الطرفین من متبادلة التزامات علیها یترتب
 ،فقـط واحـد جانـب مـن ًالتزامـا ویرتـب ،فقـط باإلیجـاب أي المنفردة باإلرادة تتم التي التصرفات :الثاني

  . )٤(والنذور األیمان فیها ویدخل ،وغیرها ،الجعالةو ،والكفالة ،الضمان ومنها ،الملتزم طرف وهو
 التــي األخــرى المــصادر أمــا، )٥(القــسمین یــشمل االلتــزام أن فــي متــضافرة العلمــاء ونــصوص

 لإللـزام مـصادر هاعتبرتـ الـذي التعریـف وعلى يعند فهي ؛الفقهاء من همتبع ومن ،القانونیون اعتبرها
  .)٦(لاللتزام ال

  :وموضوعه االلتزام محل: ًرابعا
 بــــه المكلــــف الفعــــل ویــــسمى الفعـــل، بــــه یتعلــــق الــــذي الـــشيء هــــو :االلتــــزام بمحــــل ویقــــصد

 الواجــب والمــال لــه، ًمــازَتْلُم ُضِقــرُوالم ،ًملتزمــا ُضِالمقتــر :القــرض فــي المثــال ســبیل فعلــى ،الموضــوع
 عــن ًناشـئا االلتـزام كــان نٕاو ،االلتـزام موضـوع هـو القــرض ووفـاء ،االلتـزام محــل هـو القـرض فـي أداؤه
 ،االلتــزام محــل هــو ،للمــشتري بالنــسبة والــثمن ،للبــائع بالنــسبة المبیــع نإفــ ًمــثال كــالبیع معاوضــة عقــد

  . )٧(التسلیم لكلیهما بالنسبة وموضوعه
                                                        

 یعــدون ، والفقهــاء المعاصــرین الــذین مــالوا بتعریــف االلتــزام إلــى تعریــف القــانونیین،إن فقهــاء القــانون المعاصــر(١) 
 والــذي یعــرف بــاإلثراء بــال ســبب، ،العقــد، اإلرادة المنفــردة، الفعــل النــافع" :تــزام خمــسة مــصادر وهــيمــصادر االل

وهــذا التقــسیم بالنــسبة لهــم  راجــع إلــى عــدم تفــریقهم بــین االلتــزام "  وعنــد القــانونیین القــانون،الفعــل الــضار، والــشرع
 -، أحمـد إبـراهیم٨٦ ص٣ المدخل الفقهـي العـام ج-، الزرقارتهاعتبما  على خالف ً واحداًواإللزام واعتبارهما شیئا

  .٣٩ ص١ مصادر الحق ج-، السنهوري٣٧-٣٦االلتزامات في الشرع اإلسالمي ص
  . من هذا البحث٢٩انظر ص(٢) 
  .٣٠٨٤ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-، الزحیلي١٤٦ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(٣) 
  .١٤٦ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-یةوزارة األوقاف الكویت(٤) 
  .٧٣ ص٢ قواعد األحكام ج-، ابن عبد السالم٣٩٢ ص٣ ، ج٣٩٨-٣٩٧ ص٢ المنثور ج-الزركشي(٥) 
، وزارة ٦٨٨ المـدخل للفقـه اإلسـالمي ص- ، مـدكور٢٢-٢١ نظریة االلتزام في الشریعة اإلسالمیة ص-العطار(٦) 

  .١٤٧ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-األوقاف الكویتیة
  .٥٢ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٧) 



 

 
٣٤

 
  :  )٢(قسمین على وهي ،)١(ًعمال أو ،ًحقا أو ،ًمنفعة أو ،ًدینا أو ،ًعینا تكون أن إما االلتزامات وهذه
  : مثل یجابياإل بالموضوع یسمى فیما ٍبفعل ًالتزاما تكون أن إما* 
  .المثلیات من حكمها في وما النقود التزام وهو :بالدین  االلتزام-
  .َوالمستأجر ،الودیعة ورد ،المبیع كتسلیم :بالعین  االلتزام-
 بــــالعین االلتـــزام فیـــه ویــــدخل وغیرهـــا، آلـــة إصــــالح أو ،البـــضاعة بنقـــل كــــااللتزام :بعمـــل  االلتـــزام-

  .العمل من نوع ألنه ؛وبالدین
  :مثل السلبي بالموضوع یسمى فیما ٍفعل عن ًاامتناع تكون أن أو* 
 یكــون وهــذا كثیــر، ومثلــه ،المرهــون یــستعمل أال والمــرتهن ،الودیعــة علــى یتعــدى أال الودیــع التــزام -

 لــوازم مــن فهــو العقدیــة االلتزامــات فــي مباشـر غیــر ًموضــوعا الفعــل عــن االمتنــاع كــان إذا ،وباالتفـاق
 ینــافس أال اثنــین كتعاقــد ،للعقــد ًامباشــر ًموضــوعا الفعــل عــن االمتنــاع كــان إذا أمــا ومقتــضیاته، العقــد

 فیــــه وقــــع مــــا فهــــذا ،اآلخــــر بجانــــب تجــــاري محــــل فــــتح فــــي أو ،ًمــــثال مناقــــصة فــــي اآلخــــر حــــدهماأ
  : )٣(الخالف

 ،بـــه رضـــي نٕاو ،المحـــض الـــضرر یتحمـــل ال اإلنـــسان نأل ؛الجـــواز عـــدم إلـــى ذهـــب مـــن فمـــنهم -
  .)٤(لصاحبه ضرر هو ،مشروع مدني عمل عن واالمتناع

 بعــدم یوصــي نكــأ ومثالــه ،للعقــد ًمباشــرا ًســببا الــسلبي االلتــزام یكــون أن جــواز إلــى ذهبــوا وآخــرون -
 ،)٥(تزوجــت إن المــال تــرد اهللا رحمــه مالــك فأجــاب فتزوجــت ،المــال مــن مبلــغ ولهــا ،موتــه بعــد واجهـاز
  .)٦(السلعة یملك لم نٕاو یلزمه نهإف مبلغ مقابل السلعة على مساومه الرجل یكف أن أو

 فـي خاصـة قیمـة ذا یكـون أن :بمعنـى ،منفعـة یكـون أن وموضـوعه العقـد محـل في ویشترط 
  .)٧(اقدیةالتع االلتزامات
  

                                                        
  .١٥٣ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(١) 
  .٧٥ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٢) 
  .ًوهذا ما سیأتي بیانه الحقا في الفصل الثالث(٣) 
  .٧٤ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٤) 
  .٢٦٣ ص٨ الفروع ج-رج ، بن مف٣٣٩ ص٤ المدونة ج-األصبحي(٥) 
  .٣٧٨ ص٤ التاج واإلكلیل ج-العبدري(٦) 
  .٨٠ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-ً نقال عن الحطاب، الزرقا٢١٧ ص١ فتح العلي المالك ج-علیش(٧) 



 

 
٣٥

 
  :وااللتزام الحق بین الفرق

 الحـق عناصـر نأو )ًتكلیفـا أو سـلطة الـشرع بـه یقرر اختصاص: (بأنه الحق تعرف أن سبق
 علــى اإلنــسان إیجــاب( بأنــه االلتــزام توعرفــ الحــق، ومحــل ،الحــق علیــه ومــن ،الحــق صــاحب :هــي

 ،االلتــزام ومحـل ،لـه والملتــزم ،لملتـزما :هـي االلتــزام عناصـر العلمـاء ّعــد وقـد ،)ًشـرعا ًجــائزا ًأمـرا نفـسه
 یـــدعى الحـــق فــصاحب ؛واحـــدة االثنـــین كــال عناصـــر نأبـــ یتبــین ســـبق مـــا فــي والمـــدقق. )١(والــصیغة

 علـى یـشكل فقـد وعلیـه االلتـزام، محـل یـدعى الحق ومحل ،ًملتزما یدعى الحق علیه والذي ،له ًملتزما
  .واحد شيء وأنهما ًاترادف المصطلحین بین أن ویتصور البعض

 نیمتــرادف كونهمــا علــى واعتــرض ،بینهمــا فــرق حــین الزرقــا الــدكتور اإلشــكال هــذا دفــع لكــن
 مـــن وااللتـــزام الحـــق بـــین ًااختالفـــ هنـــاك نأل ؛)٢(والـــتالزم التنـــاظر ویجمعهمـــا ،متقـــابالن بأنهمـــا وقـــرر
 حــدأ فــي واالســتغناء ،االســتیفاء غــرض علــى تقــوم ایجابیــة طبیعتــه فــالحق ،والــسلبیة االیجابیــة حیــث

 الجانــــب مــــن الذمــــة تفریــــغ إلــــى االفتقــــار فكــــرة علــــى تقــــوم ،ســــلبیة طبیعتــــه االلتــــزام بینمــــا ،الجــــانبین
  . )٣(اآلخر

 االلتــزام هــذا كــانأ ســواء االلتــزام موضــوع هــو الحــق نأ :القــول یمكننــي ســبق مــا علــى ًوبنــاء
  .)٤(اآلدمیین من غیره أمام مأ اهللا أمام

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢١٧ ص١ فتح العلي المالك ج-علیش(١) 
  .٥١-٥٠ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٢) 
  .٥١-٥٠ ص٣ج المدخل الفقهي العام -الزرقا(٣) 
  .١٤٥ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(٤) 



 

 
٣٦

 
 

 الـذي األصـلي المقـصد أو ،األساسـیة الجوهریـة الغایـة االلتـزام علـى المترتبـة بالحقوق قصدأو
 لـــم الفقهـــاء نأل ًونظـــرا ،الملزمـــة التـــصرفات بـــاختالف الحقـــوق هـــذه وتختلـــف ،)١(ألجلـــه االلتـــزام شـــرع

 نإفــ ؛العـام بـالمعنى العقـد یــرادف زامااللتـ أن ىإلـ باإلضـافة ،مـستقلة نظریــة فـي االلتـزام قـضیة یبحثـوا
 اإلســــالمي الفقــــه فــــي المختلفــــة العقــــود اســــتعراض ستوجبتــــ االلتــــزام علــــى المترتبــــة الحقــــوق معرفــــة

 التقـسیم وهـو ،منهـا األنـسب الختیـار ؛للعقـود الكثیـرة التقـسیمات علـى الوقوف یتطلب وهذا ،واستقرائها
 فــیمكن وعلیــه ،منفعــة أو ،ًحقــا أو ،ًدینــا أو ،ًینــاع إمــا )٢(ًســابقا شــرتأ كمــا وهــو ،العقــد محــل بحــسب
  :)٣(إلى العقود تقسیم

 أو الملـــك، نقـــل علیــه ویترتـــب كالهبـــة، بغیــره أو كـــالبیع بعـــوض ســواء :األعیـــان علـــى تقـــع عقـــود -
  .كالودیعة للحفظ

  .المنفعة نقل علیه ویترتب كاإلعارة، بغیرها أو كاإلجارة بعوض كذلك :المنافع على تقع  عقود-
 فیهــا ویــدخل بعمــل اإللــزام علیــه ویترتــب العمــل، إیجــار أو كاالستــصناع :العمــل علــى تقــع  عقــود-

  .التوكیل
  .للدیون التوثیق علیه ویترتب والرهن، كالكفالة :التوثیق  عقود-
  .ًأیضا بعمل اإللزام علیه ویترتب والمضاربة، كالوكالة :التوكیل  عقود-

  :إما تكون االلتزام على مترتبةال الحقوق نإف التقسیم لهذا ًوطبقا
  .للمنفعة أو للدین أو للعین ملك سواء ،الملك ثبوت -
  .الحبس حق -
  .ومنعه التصرف حق -
  .واألموال األنفس صیانة حق -

                                                        
 ًى مـستقالًالمقصد األصـلي لاللتـزام یـرادف حكـم العقـد، وموضـوع العقـد، علـى أن كـل مـصطلح منهـا یكـون مـسم(١) 

ٕن نظـر الـشارع لهـا قبـل العقـد یـسمى مقـصدا أصـلیا، واذا إإذا نظرنا إلیه مـن زاویـة مختلفـة عـن اآلخـر فـ كـان بعـد ً
  . فهو موضوع العقد،ٕ واذا كان بین المرحلتین،العقد سمیت حكم العقد

  .٣٠٣٠ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج-، الزحیلي٣١٧-٣١٦ ص١ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا
  .٣٤-٣٣انظر محل االلتزام وموضوعه في البحث ص(٢) 
  .٥٣ -٥١ ص٤ مصادر الحق ج-السنهوري(٣) 



 

 
٣٧

 
  .الضمان -

  :التالي النحو على ذلك وتفصیل
  : الملكیة ثبوت .١

  :كذل تقتضي التي االلتزامات في ،والمنفعة ،والثمن ،العین ملكیة تثبت
 نإفــ ؛وشــروطها أركانهــا مــستوفیة ووقعــت ،بعــوض كانــت إذا ؛األعیــان علــى تقــع التــي العقــود ففــي -

 تكـن لـم إن أمـا ،)١(بینهمـا التقـابض علـى الملك یتوقف وال ،الثمن البائع ویملك المبیع، یملك المشتري
  .)٢(الفقهاء بین خالف على بالقبض إال الموهوب یملك ال له الموهوب نإف ،بعوض

 منفعـــة یملـــك المــستأجر نإفـــ ،كاإلجـــارة ،بعــوض كانـــت نإفـــ ؛المنــافع علـــى تقـــع التــي العقـــود وفــي -
 ،األجـرة المـؤجر ویملـك ،العـرف حـسب بهـا إال االنتفـاع یتحقـق ال التـي التوابـع وتـشمل ،علیـه المعقود

 نإفـــ ،كاإلعـــارة عـــوض بغیـــر كانـــت إن أمـــا ،)٣(التـــسلیم هـــو بالعمـــل القیـــام یكـــون العمـــل إجـــارة وفـــي
ئ تنـــش التـــي التـــصرفات ســـائر فـــي وهكـــذا، )٤(خـــالف علـــى المـــستعار الـــشيء منفعـــة یملـــك المـــستعیر

  .ًالتزاما
  :الحبس حق .٢

  :طبیعته حسب االلتزام على المترتبة الحقوق من وهو

                                                        
 ٢ شــرح مــنح الجلیــل ج-، علــیش٤٤ ص٤ تبــین الحقــائق ج-، الزیلعــي٢٤٣ ص٥ الــصنائع ج بــدائع-الكاســاني(١) 

  .٣١ روضة الناظر ص-، ابن قدامه٤٠٦ ص٢ المنثور ج-، الزركشي٥٥٠ص
وهــم الحنفیــة والــشافعیة علــى أنهــا ال : األول: اختلــف العلمــاء فــي شــرط القــبض لملــك الهبــة علــى ثالثــة مــذاهب(٢) 

وهــو للمالكیــة أن القــبض : وهــو المعتمــد عنــد الحنابلــة أن الهبــة تملــك بالعقــد، والثالــث: تــصح إال بــالقبض والثــاني
 بدایــة المجتهــد -، ابــن رشــد١٢٣ ص٦ بــدائع الــصنائع ج-الكاســاني.  فــي تمامهــاًالــیس شــرط صــحة ولكــن شــرط

 كــشاف القنــاع -، البهــوتي٢٤٠ ص٨ المغنــي ج-، ابــن قدامــه٦٩٥ ص٣ المهــذب ج-، الــشیرازي٣٢٩ ص٢ج
  .٤٣٧ ص٤ روضة الطالبین ج-، النووي١٠١ ص٤ حاشیة الدسوقي ج-، الدسوقي٤٩٨ ص٣ج
-١٦ ص٨ المغنـي ج-، ابـن قدامـه٢٦٤ ص١٥ المجمـوع ج-، النـووي٢٠١ ص٤ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٣) 

  .٢٦٨ ص١ الموسوعة الفقهیة ج-، وزارة األوقاف الكویتیة١٧
یـك منفعـة، وخـالفهم فـي ذلـك الـشافعیة والحنابلـة، وذهبـوا إلــى أن ذهـب الحنفیـة والمالكیـة إلـى أن اإلعـارة هـي تمل(٤) 

  .اإلعارة هي إباحة منفعة
 ٣ حاشــــــیة الدســــــوقي ج-، الدســــــوقي٥٧ ص٣ االختیــــــارج-، الموصــــــلي٢١٤ ص٦ بــــــدائع الــــــصنائع ج-الكاســــــاني

  .٣٤٠ ص٧ المغني ج -، ابن قدامة١١٩-١١٨ ص٥ نهایة المحتاج ج-، الرملي٤٣٣ص



 

 
٣٨

 
 ،الـثمن یـستوفي حتـى المبیـع حـبس حـق للبائع نإف ؛ًمثال كالبیع األعیان على تقع التي العقود ففي -

 بـصفة وقـع قـد البیـع كـان إذا للمـدفوع المقابل الجزء استالم له یحق ال الثمن بعض ريالمشت دفع ولو
  .)١(ًمؤجال كان إذا إال واحدة

 یتـسلم حتـى المنفعـة حـبس فـي المـؤجر حق نإف ،كاإلجارة المنافع على تقع التي العقود في وكذلك -
 ذلـك لجـواز للـشافعیة ورأى لكیـةوالما الحنفیـة فـذهب ،الفقهـاء عنـد خـالففیـه  معجلـة كانت إن األجرة
  .)٢(ذلك جواز عدم على للشافعیة اآلخر والرأي الحنبلیة وذهب البیع، على ًقیاسا

  .)٣(الدین یستوفي حتى الرهن حبس حق له المرتهن نإف ؛كالرهن التوثیق عقود وفي -
 یــالزم؟ أو یحــبس هــل ،فیــه اختلــف وقــد ،ًموســرا وكــان ،الــسداد فــي ماطــل إذا المــدین حــبس ومنــه -

 ال نـهأ واللیـث العزیـز عبـد بـن عمـر همنمـ لجماعـة الثـاني والـرأي، )٤(یحـبس نهأ على العلماء فجمهور
  .)٥(المالزمة هي العقوبة نٕاو ،یحبس

  :ومنعه التصرف حق .٣
 طبیعـة حـسب وذلـك ،تـسلیمه أو ،لـه الملـك ثبـوت بعـد الملتـزم فـي لـه الملتزم ید إطالق :به ویقصد -

  .زاملاللت المنشئ التصرف
 البـــائع مــن لكــل یثبـــت نــهإف ،ًمــثال كـــالبیع بعــوض كانــت إن ،األعیـــان علــى تقــع التـــي العقــود ففــي -

 خــالف، بــال المعروفــة التــصرف أنــواع بكافــة قبــضه بعــد والــثمن المبیــع فــي التــصرف حــق والمــشتري
  :عدة مذاهب على قبضه قبل التصرف حق في اختلفوا ولكنهم
 وابـــن ،الحنفیـــة مـــن ومحمـــد ،الـــشافعي ذهـــب لیـــهٕاو ،ًمطلقـــا بضالقـــ قبـــل التـــصرف جـــواز عـــدم :األول
  . )٦(نابلةالح من عقیل

  
  

                                                        
   .٢٦٥-٢٦٣ ص٢٧٨ درر الحكام مادة رقم -، حیدر٢٤٩ ص٥الصنائع ج بدائع -الكاساني(١) 
  .١٧ ص٨ المغني ج-، ابن قدامة٥٦٨ ص٣ المهذب ج-، الشیرازي٢٠٣ ص٤ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٢) 
  .٢٧٥ ص٢ بدایة المجتهد ج-، ابن رشد١٤٣-١٣٩ ص٦ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٣) 
 ص ٦ المغنــي ج-، ابــن قدامــه٢٩٣ ص٢ بدایــة المجتهــد ج- رشــد، ابــن٩٠-٨٩ ص٢ االختیــار ج-الموصــلي(٤) 

  .١٣٦ ص٣ سبل السالم ج-، الصنعاني٣٩-٣٨ السیاسة الشرعیة ص-، ابن تیمیة٥٨٦
  .١٣٦ ص٣ سبل السالم ج -، الصنعاني٥٨٦ ص٦ المغني ج-ابن قدامة(٥) 
  .١٨٩-١٨٨ ص٦ج المغني -، ابن قدامه٨٤ ص٤ نهایة المحتاج ج-، الرملي٤٠١ ص٦فتح القدیر ج(٦) 



 

 
٣٩

 
  . )١(البتي وعثمان ،عطاء ذهب لیهٕاو ،ًمطلقا القبض قبل البیع جواز :الثاني
  :یجوز كاآلتي ال وما بیعه یجوز فیما والتفصیل التوسط: الثالث

  . )٢(ًعقارا كان إذا وازهوج ،ًمنقوال كان إذا جوازه عدم: الحنفیة جمهور مذهب .١
 وجـوازه ،والمـوزون المكیـل فـي جـوازه عـدم: أحمـد لإلمـام ورأي المنـذر، وابـن مالـك، اإلمـام مـذهب .٢

  . )٣(عداهما فیما
 المكیـل فـي جـوازه عـدم: المـسیب بـن وسـعید  عفـان بـن عثمـان ومـذهب ،الحنابلة عند المعتمد .٣

  .  )٤(ذلك عدا فیما وجوازهما ،والموزون
ــــد القــــبض قبــــل افیهــــ التــــصرف فیجــــوز ،وغیرهــــا كالهبــــة ،عــــوض بغیــــر عقــــودال فــــي أمــــا  عن

  .  )٥(الجمهور
 فـــي التـــصرف حــق یملـــك لـــه الملتــزم نإفـــ ؛اإلیجـــار مثــل المنـــافع علـــى تقــع التـــي العقـــود أمــا

 بـــاختالف العـــین ســـالمة بـــشرط العلمـــاء جمهـــور عنـــد لغیـــره منفعتهـــا تملیـــك حـــق ًوأیـــضا ،بـــه الملتـــزم
  . )٦(المستعمل

 القیــد أو اإلذن حــسب وذلــك ،التــصرف حــق للملتــزم یثبــت نــهإف ،كالوكالــة التوكیــل عقــود وفـي
   .)٧(العرف أو به الشرع قیده ذيال

 فـي التـصرف حـق مـن یمنـع الـراهن نإفـ ،كـالرهن التـصرف لحـق منـع االلتزامات بعض عن أینش وقد
  .)٨(المرهون نفس على آخر هنبمرت المرتهن یزاحم أن أو ،والوقف كالبیع الملكیة یزیل بما المرهون

  
                                                        

 ٨ المحلـى ج-، ابـن حـزم١٨٨ ص٦ المغنـي ج- ابن قدامه١٧٠ ص١٠المنهاج على صحیح مسلم ج -النووي(١) 
  .٥٢٠ص

  .٣٦٩ ص٧ حاشیة رد المختار ج-، ابن عابدین١٨٠ ص٥ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٢) 
  .١٨٩ ص٦ المغني ج-، ابن قدامه٩٠ ص٩ المدونة ج-مالك(٣) 
  .٥٢٠ ص٨ المحلى ج-، ابن حزم١٨٩ ص٦ي ج المغن-ابن قدامه(٤) 
  .١٥٩ ص٦ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(٥) 
 مغنـــي -، الـــشربیني٥٢١ ص٧ مواهـــب الجلیـــل ج-، الحطـــاب١٨٣-١٨٢ ص٤ بـــدائع الـــصنائع ج-الكاســـاني(٦) 

  .٥٤ ص٨ المغني ج-، ابن قدامه٤٤٩ ص٢المحتاج ج
  .٣٨١ ص٣ حاشیة الدسوقي ج-لدسوقي، ا٢٤ ص٦ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٧) 
 ٣المهـــذب ج-، الـــشیرازي٢٧٧ص١ القـــوانین الفقهیـــة ج-، ابـــن جـــزي١٤٦ ص٦ بـــدائع الـــصنائع ج-الكاســـاني(٨) 

  .٤٨٣ ص٦ المغني ج-، ابن قدامه٢٢٠ص



 

 
٤٠

 
  : واألموال األنفس صیانة .٤

 ،المكلــف مــن ًالتزامــا یــستوجب اإللــزام وهــذا ،اإللــزام مــصدرهــو  الــشرع أن ســبق فیمــا تذكــر
 لقولــه ،اآلخــرین علــى المحافظــة وكــذلك ،نفــسه علــى اإلنــسان یحــافظ أن اإللزامــات هــذه ضــمن ومــن
 :"َّْدماءكم ِإن َُ َ ْوَأموالكم ِ ُ َ َ َعل َْ ْیكمَ ُ ٌحرام ْ َ ِكحرمة َ َ ْ ُ ْیومكم َ ُ ِ ْ َهذا َ ْشهركم في َ ُ ِ ْ َهذا َ ْبلدكم في َ ُ َِ َهذا َ َ")١(.  

 الظلـم ورفـع ،أنفسهم بحفظ المسلمین لغیر یلتزمون المسلمین نإف األمان أو الذمة عقود وفي
 قهماسـترقا وعـدم ،األعـداء مـن بـیعهم حـال تحریـرهم وكذلك إیذائهم وعدم ،)٢(كان طرف أي من عنهم
  .)٣(تحریرهم عند
 للمالـك الودیعـة حفـظ الملتـزم علـى یتوجـب نـهإف ،الودیعـة فـي كمـا بالتزام إما فهي :األموال صیانة أما

 نأل ضـــیاعها خیـــف إذا أخــذها یجـــب إذ ،اللقطــة فـــي كمــا بـــإلزام أو ،)٤(یتلفهــا مـــا كــل مـــن وصــیانتها
 كحرمــة المــؤمن مــال حرمــة ": لقولــه دمــه كحرمــة حرمــة المــسلم لمــال نوأل ،)٥(واجــب المــال حفــظ
 والیـة فـي كمـا ،غیـره مال حفظ مأ ،نفسه الشخص مال على أكانت سواء الوالیة ًأیضا ومنها، )٦("دمه
  .)٧(والسفیه والیتیم الصغیر والیة مأ ،والجد األب

  :الضمان .٥
 وهـــي ،العــام بمفهومهــا العقـــود مــن الحاصــل للـــضمان هنــا أتطرقوســ ،)٨(االلتـــزام بــه ویقــصد

  .المختلفة تااإللزام من الحاصل الضمان عن ًبعیدا نفسه على اإلنسان قبل من التزاما رتبت التي

                                                        
  .١٢١٨ح ، ٤٨٣ ص باب حجة النبي - كتاب الحج-أخرجه مسلم في صحیحه(١) 
  .٢٥٠ ص١٣ المغني ج- ابن قدامه،١١١ ص٧ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٢) 
 ١٣ المغنـــــي ج-، ابـــــن قدامـــــه٣٣٢ ص٥ المهـــــذب ج-، الـــــشیرازي١١١ ص٧ بـــــدائع الـــــصنائع ج-الكاســـــاني(٣) 

  .٢٥٠ص
  .٣٨٢ ص٣ المهذب ج-، الشیرازي٢٠٧ ص٦ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٤) 
 نهایــــة - الرملــــي ،٣٠٥-٣٠٤ ص٢ بدایــــة المجتهــــد ج-، ابــــن رشــــد٢٠٠ ص٦ بــــدائع الــــصنائع ج-الكاســـاني(٥) 

  .  ٤٢٧ ص٥المحتاج ج
، قال األلباني والحـدیث بمجمـوع طرقـه حـسن، ٢٨٨٨ح ، ٤٢٥  ص٣ كتاب البیوع ج-أخرجه البیهقي في سننه(٦) 

  .٢٠٤ غایة المرام ص-األلباني
  .٧٠٤ ص٣ المهذب ج-، الشیرازي٢٥٢-٢٥١ ص١ األشباه والنظائر ج-السیوطي(٧) 
  .٤٩٨-٤٩٧ ص٢ المصباح المنیر ج-الفیومي(٨) 



 

 
٤١

 
 یترتـب لكنـه ،للـضمان تـشرع لم التي العقود من وهو ،البیع مثل األعیان على تقع التي العقود ففي* 

 تــىح البــائع ضــمان فــي یكــون المبیــع نإفــ ،وشــروطه أركانــه بكامــل ًصــحیحا البیــع وقــع فــإذا ،علیهــا
  . )٢(مواضع في إال بالعقد الضمان ینتقل المالكیة وعند ،)١(العلماء جمهور عند المشتري یقبضه

 ذهـــب هـــذا لـــىٕاو قـــصر، أو الودیـــع تعـــدى إذا إال ضـــمان فیهـــا لـــیس نـــهإف الودیعـــة فـــي أمـــا
  . )٣(العلماء جمهور

 ،علیهــا المعقـود ةالمنفعــو ،المـؤجرة العــین بـین التفریــق فیجـب ،اإلیجـار مثــل المنـافع عقـود وفـي* 
 المنفعــة أمــا ،)٤(قــصر أو تعــدى إذا إال یــضمنها ال ،المــستأجر عنــد أمانــة فهــي :المــؤجرة العــین فأمــا

  .)٥(خالف بال منها المستأجر تملك بمجرد مضمونة فهي ،علیها المعقود
 قهـاءالف اختلـف وقـد ،للـضمان بالنسبة األثر مزدوجة العقود من فهي الرهن مثل التوثیق عقود وفي* 
 ال نــهأو ،أمانــة یــد المــرتهن یــد أن :ابلــةوالحن للــشافعیة :األول مــذاهب ثالثــة علــى الــرهن ضــمان فــي

ـــاني ،)٦(قـــصر أو تعـــدى إذا إال یـــضمن  الـــرهن عـــین أمـــا ،مـــضمونة الـــرهن مالیـــة نأبـــ حنفیـــةلل :والث
 ،المــرتهن دیــ تحــت الــرهن یكــون أن :وهــي ثالثــة ًشــروطا اشــترطوا حیــث للمالكیــة :والثالــث ،)٧(فأمانــة
  . )٨(وتعدیه تقصیره على بینة تقوم وال ،إخفاؤه ویمكن

 أو تعــــدى إذا إال یـــضمن فـــال ،كـــالودیع أمانـــة یـــد یــــده الوكیـــل نإفـــ كالوكالـــة التوكیـــل عقـــود وفـــي* 
  . )٩(قصر

  
                                                        

ـــــدائع الـــــصنائع ج-الكاســـــاني(١)  ـــــووي٢٣٨ ص٥ ب ـــــي -، ابـــــن قدامـــــه١٥٩ ص٣ روضـــــة الطـــــالبین ج-، الن  المغن
  .١٨٥ - ١٨٢-١٨١ص

  .٢١٣ ص١ القوانین الفقهیة ج-ابن جزي(٢) 
 شــــرح روض -، األنــــصاري٣١٠ص٢ بدایــــة المجتهــــد ج-، ابــــن رشـــد٢٧٣ ص٧ البحــــر الرائــــق ج-ابـــن نجــــیم(٣) 

   .٢٥٨-٢٥٧ ص٩ المغني ج- قدامه ، ابن٧٦ ص٣الطالب ج
 ٢ مغنـي المحتـاج ج-، الـشربیني١٨٣ القـوانین الفقهیـة ص-، ابـن جـزي٢١٠ ص٤ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٤) 

  .١١٣ ص٨ المغني ج-، ابن قدامه٤٥٠ص
  .١٧-١٦ ص٨ المغني ج-ابن قدامه(٥) 
  .٥٢٢ ص٦ المغني ج-، ابن قدامه٣٣٥-٣٣٤ ص٣ روضة الطالبین ج-النووي(٦) 
  .١٥٥-١٥٤ ص٦ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٧) 
  .٢١٣ القوانین الفقهیة ص-ابن جزي(٨) 
  .٣٠٣ ص٢ بدایة المجتهد ج-، ابن رشد٥٥٤ ص٣ روضة الطالبین ج-النووي(٩) 



 

 
٤٢

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٤٣

 
 

  :ًلغة المعاوضة  - أ
  هریــرة يأبــ قــول ومنــه أعــواض، والجمــع ،لبــدلا وهــو ،العــوض خــذأ اللغــة فــي المعاوضــة

 وتعــوض )١( "خـافوا ممــا أفـضل عاضــهم قــد نـهأ عرفــوا للمـسلمین ذلــك اهللا حـلأ فلمــا ":الحـدیث فـي
  . )٢(العوض سأله واستعاضه منه واعتاض العوض، خذأ واعتاض

  . )٣(اآلخر الطرف یعطیه الذي المنفعة من المقدار نفس فیه طرف كل طيْعُی عقد وهو
  :ًاصطالحا المعاوضة  - ب

 العــــوض هــــو البــــدل نأل ؛اللغــــوي المعنــــىعــــن  للمعاوضــــة االصــــطالحي المعنــــى یخــــرج ال
 بینهـــا التـــرجیح مـــع المعاوضـــة لعقـــود العلمـــاء لتعریفـــات عـــرضأت نأبـــ سأبـــ وال .)٤(صـــحیح والعكـــس
  .إحداها واختیار
  : األول التعریف

  .)٥()نبینالجا من عوض على محتو عقد هو(: المالكي الدسوقي تعریف
  : التعریف محترزات

  .العقود أنواع جمیع لیشمل ،التعریف في جنس :عقد*
 تــسمى مــا وهــي ،واحــد جانــب مــن تملیــك فیهــا التــي العقــود خــرجأ قیــد: الجــانبین مــن عــوض علــى*

  .الجانبین من العوض تتضمن ال أخرى عقود أي أو ،التبرعات بعقود
  : ویؤخذ على التعریف 

 ،بیـــان بـــه یتـــأتي ال مـــا وهـــذا ،الـــدور منـــه یلـــزم ،عقـــد بأنـــه معاوضـــةال عقـــد تعریـــف فـــي قولـــه
  ."عوض على ٍمحتو "ًأیضا قوله في وكذلك

                                                        
، وقد نسبه ابن األثیر للبخاري ومسلم لكن هـذه الزیـادة ٦٤٣ ح ١٥٤-١٥٢ ص٢ جامع األصول ج-ابن األثیر(١) 

  .اغیر موجودة فیهم
 القـاموس المحـیط مـادة  عـوض - ، الفیروزآبادي٣١٧١-٣١٧٠ ص٤ لسان العرب مادة عوض ج-ابن منظور(٢) 
 ١ مختار الـصحاح مـادة عـوض ج-، الرازي٥٩٩ ص٢ المصباح المنیر مادة عوض ج-، الفیومي٣٣٥ ص٢ج

  .٤٦٧ص
  .٣٤ ص٢ معجم لغة الفقهاء المعاوضة ج-قلعة جي(٣) 
  .٢٣١ الكلیات ص-الكفوي(٤) 
   .٢ ص٣ حاشیة الدسوقي ج-الدسوقي(٥) 



 

 
٤٤

 
  :الثاني التعریف

 المتعاقــدین بــین متقابلــة وجائــب إنــشاء أســاس علــى تقــوم التــي هــي(: الزرقــا األســتاذ تعریــف
  .)١()ًشیئا همقابل في ویعطي ،ًشیئا الطرفین من كل فیها یأخذ

  :التعریف تمحترزا
  . )٢(إیجاده العقد إنشاء ویقال یكن لم أن بعد الشيء إیجاد: إنشاء*
   . )٣(وثبت لزم والمعنى ،وجبة جمع: وجائب*
 یعــط ولــم ً،شــیئا الطــرفین حــدأ خــذأ إذا مــا یخــرج قیــد :ًشــیئا ویعطــي ًشــیئا الطــرفین مــن كــل یأخــذ*

  .تبرعات عقود نهأ ًسابقا بیناه الذي وهو ،ًشیئا اآلخر
  : ؤخذ على التعریفوی

 خـصائص مـن نإ حیـث ،التعریـف جـودة فـي یقـدح وهـذا ،الغامضة المصلحات بعض فیه -
  .والوضوح البیان المصطلحات

  .التعریفات في مذموم التطویل أن المعلوم ومن ،الزائد التطویل -
  : الثالث التعریف
  .)٤ ()العاقدین بین تقابلةالم االلتزامات تبادل أساس على تقوم التي هي (:شلبي األستاذ تعریف

  : التعریف محترزات
  .وشرحه محترزاته بیان عن یغني بما الوضوح من سبق ما ضوء على والتعریف

  :المختار التعریف
ألســــتاذ شــــلبي وذلــــك ن الــــراجح عنــــدي هــــو تعریــــف اإالتعریفــــات الــــسابقة فــــفــــي  النظــــر بعــــد

   :لألسباب اآلتیة
 هـــي العـــام بمعناهـــا العقـــود أن مـــن إلیـــه تذهـــ مـــا مـــع ینطبـــق: ةالمتقابلـــ االلتزامـــات تبـــادل قولـــه :ًأوال

 .واحدة بإرادة أم ،إرادتین باجتماع أكانت سواء ،التزامات

                                                        
   .٥٧٨ ص١ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(١) 
   .١٠٨ ص١ معجم لغة الفقهاء إنشاء ج-قلعة جي(٢) 
  .١٣٥ ص١ القاموس المحیط مادة وجب ج-، الفیروزآبادي٣٣٣ ص٤ تاج العروس مادة وجب ج-الزبیدي(٣) 
   .٥٦٧ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي(٤) 



 

 
٤٥

 
ـــا  مـــن غیـــره فـــي الـــوارد والـــدور ،الـــصعبة والمـــصطلحات ،الزائـــد التطویـــل مـــن التعریـــف ســـالمة :ًثانی

 .التعریفات

  :المعاوضات عقود أقسام  - ت
  :)١(أقسام أربعة إلى المبادلة نوع باعتبار المعاوضات عقود تنقسم

 أنواعـــه بجمیـــع البیـــع وتـــشمل ،الجـــانبین مـــن المـــال فیهـــا یقـــصد التـــي وهـــي :بمـــال مـــال مبادلـــة .١
  .إقرار عن والصلح ،والقرض ،والصرف ،كالسلم

 المــال نأل ؛الجــانبین مــن ًمقــصودا فیهــا المــال یكــون مــا ًأیــضا وهــي :مــال بمنفعــة مــال مبادلــة .٢
  .والمضاربة ،والمساقاة ،واالستصناع ،رةكاإلجا المنفعة یشمل

  .المحضة بالمعاوضات أو ،المالیة بالمعاوضات یعرفانان القسمان وهذ
  .والجزیة ،والخلع ،كالزواج :مال منفعة وال بمال لیس بما مال مبادلة .٣
  .المكانیة مأ، الزمانیة أكانت سواء )٢()مهایأةال( المنافع كقسمة :بمنفعة منفعة مبادلة .٤

  .المحضة غیر المعاوضة أو ،المالیة غیر بالمعاوضة یعرفانلقسمان ان اوهذ
  :المعاوضات صور  - ث

 كــان إذا حــق أو ،منفعـة أو ،دیــن أو ،عـین مــن اإلنـسان یملكــه مـا كــل فـي یجــري االعتیـاض
  .)٣(للشرع العامة للقواعد ًموافقا

  :)٤(قسمین إلى واألمالك الحقوق في المعاوضات صور الفقهاء قسم ولقد
 مقتـضیات بجمیـع المـشتري إلـى البـائع یملكـه كـان ما نقل :وحقیقته :البیع طریق عن اضاالعتی .١

 .النقل

                                                        
، ١٠٤ ص٢٩ مجموعــة الفتــاوى ج-، ابــن تیمیــة١٨٦-١٨٥ ص٣ ،ج٤٠٣-٤٠٢ ص٢ المنثــور ج-الزركــشي(١) 

، ٢٣٠ ص٥ الموســـوعة الفقهیــــة ج-، وزارة األوقـــاف الكویتیــــة١٦٧-١٦٦ ص٣ إعــــالم المـــوقعین ج-ابـــن القـــیم
  .٥٩٨ المدخل للفقه اإلسالمي ص-مدكور

:  وهكــذاً ولهــذا یومـاً كـأن تكــون العـین المـشتركة لهــذا یومـا، هــي قـسمة المنـافع علــى التعاقـب والتنــاوب:المهایـأة(٢) 
  .٢٥٨ التعریفات ص-، الجرجاني٢٧٥ ص٥تبیین الحقائق ج

  .٢٣٠ ص٥ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(٣) 
 ٣ المنثـور ج -، الزركـشي١٥١-١٤٩ ص٢ قواعـد األحكـام ج-، بن عبد الـسالم٢٠٧ ص٢ الفروق ج-القرافي(٤) 

  .٢٢٨-٢٢٧ص



 

 
٤٦

 
 إلـى الحـق ینتقـل ال ولكـن ،حقـه النـازل إسـقاط :وحقیقتـه :والتنـازل الصلح طریق عن االعتیاض .٢

  . )١(له المنزول بمقابلة النازل مزاحمة زولت ولكن ،نزوله بمجرد له المنزول
 قسمان النقل:  
 كاإلجـــــارة: المنـــــافع فـــــي أو والحوالـــــة، ،والقـــــرض ،كـــــالبیع: األعیـــــان فـــــي بعـــــوض یكـــــون أن إمـــــا، 

  .والجعالة ،والقراض ،والمزارعة ،والمساقاة
 ـــــصدقات ،والهبـــــات ،والوصـــــایا ،كالهـــــدایا عـــــوض بغیـــــر أو  ،والغنیمـــــة ،والزكـــــوات ،والكفـــــارات ،وال

 .الكفار أموال من والمسروق ،والوقف

 قسمان واإلسقاط:  
 فیــه یـسقط ذكـر مـا جمیـعو الــدین علـى والـصلح ،والكتابـة ،المـال عــن والعفـو ،كـالخلع :ضبعـو إمـا 

  .الباذل إلى ینتقل وال الثابت
 یـــسقط ذكـــر مـــا وجمیـــع ،القـــذف وحـــد ،والتعزیــر ،والقـــصاص ،الـــدیون مـــن كـــاإلبراء :عـــوض بغیـــر 

  .ینقله وال الثابت
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .٧٩ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-العثماني(١) 



 

 
٤٧

 
 

 حقیقتــه الــذي بــالبیع إمــا یكــون عنهــا االعتیــاض نأو ،صــورها وبیــان ،لمعاوضــةا تعریــف بعــد
 ،الثالثـــة المـــصطلحات بـــین العالقـــة بـــینأوهنـــا  اإلســـقاط، حقیقتـــه الـــذي والتنـــازل ،بالـــصلح أو ،النقـــل

 أن معلـومال ومـن ،وصورها ،بالمعاوضةته أورد الذي مفهومیهما حسب وااللتزام الحق من كل وعالقة
 یتطلــب مــا وهــو ،المعاوضــة یقبــل ال مــا ومنــه ،المعاوضــة یقبــل مــا وااللتزامــات ،الحقــوق مــن هنــاك
  :اآلتیین الفرعین في بیانه

  :بالمعاوضة الحق عالقة: الفرع األول
 مــن هنــاك نأل ؛یطــول فیــه والبــسط ،متــشعب بالمعاوضــة وعالقتهــا الحقــوق عــن حــدیثال إن

 هـمؤوآرا كثیـر عنـه تكلمـوا ومـا ،العلماء فیها یتكلم لم وبالتالي ،قبل من نتك لم التي المستجدة الحقوق
  .بالتفصیل قال من ومنهم ،أجاز من ومنهم ،الحقوق عن االعتیاض منع من فمنهم ،مختلفة فیه

 هـذا نأل ؛عـام بـشكل وأحكامهـا الحقـوق علـى للفقهـاء جـامع حكـم یوجـد ال نـهإ إلـى باإلضـافة
 هنـــاك ولــیس ،حـــدة علــى حــق كـــل ظــروف االعتبـــار فــي یأخــذ ال ًجمالیـــاإ ًحكمــا یوجـــد أن نهأشــ مــن

 باالقتـصادیة بدایـة المختلفـة زوایـاه مـن حـدة علـى حـق كـل بحـث یتطلـب وهذا ،ًجمیعا یحكمها ضابط
 أجازوهـا ،الحقـوق بعـض عـن المعاوضـة أجـازوا عنـدما العلماء أن هذا على یترتب ومما الشرعیة، ثم

  .)١(إطالقها على ولیس ،بضوابط
 وعــدم ،الحقــوق بعــض عــن االعتیــاض جــواز( :الخفیــف علــى األســتاذ المعنــى هــذا قــرر وقــد

 بــاختالف الحكــم یختلــف ٕوانمــا ،الحــدود واضــح عــام ضــابط إلــى اإلســالمي الفقــه فــي یرجــع ال جــوازه
 لــذلك فاختلفـت ،عـام أصـل إلـى فیـه یـستند ال حكــم حـق لكـل كـان حتـى ،األعـراف واخـتالف ،الحقـوق
   .)٢()اآلراء

  
  
  
  

                                                        
  .٢٣ الحقوق وااللتزامات ص- ، السند٧٨ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة  ص-العثماني(١) 
  .٧٥ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة ص-الخفیف(٢) 



 

 
٤٨

 
  :  )١(قسمین إلى للمعاوضة قابلیتها إلى بالنسبة الحقوق میتقس ویمكن
 وال ،خفـي أو ،جلـي بـنص المـشرع قبل من ثبتت التي الحقوق بها ویقصد :الشرعیة الحقوق .١
   .والطالق ،بالزوجة والتمتع ،والقصاص ،والوراثة ،الشفعة حق مثل ،إثباتها في للقیاس دخل

  : هما الحقوق من نوعین لقسما هذا ویتضمن
 المصالحة وال ،المعاوضة تقبل ال التي الحقوق.  
 المصالحة وتقبل ،المعاوضة تقبل ال التي الحقوق.  
 إقرارهـــا طریـــق عـــن المـــشرع قبـــل مـــن المـــشروعة الحقـــوق بهـــا والمقـــصود :العرفیـــة الحقـــوق .٢

 ،العــرف وهــ األصــیل ومأخــذها ،والعــادة العــرف بحكــم ألصــحابها ثبتــت التــي وهــي ،والتعامــل للعــرف
 .االرتفاق حقوق مثل الشرع ولیس

  .للمعاوضة وقابلیتها الحقوق هذه بیان في اآلن وسأشرع
  :الشرعیة الحقوق: ًأوال
  : نوعین إلى تنقسم الحقوق وهذه
ــي الحقــوق .١ ــل ال الت  ،للــضرر ًدفعــا ثبتــت التــي الحقــوق وهــي :المــصالحة وال المعاوضــة تقب

 وحــق ،لهــا زوجهــا قــسم فــي المــرأة وحــق ،الــشفعة حــق مثالــهو ،)٢(الــضروریة بــالحقوق تــسمیتها ویمكــن
  .الضرر لدفع ثبتت التي الحقوق من وغیره ،الیتیم ووالیة ،الحضانة

وقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــي جـــواز بیـــع هـــذه الحقـــوق مـــن عـــدمها، أمـــا أن یقـــال بقطعیـــة عـــدم 
  .فهذا غیر مسلم، )٣(الجواز

  : تحریر محل النزاع
، ولكـــنهم اختلفـــوا فـــي جـــواز بیـــع هـــذا  الـــشریكالـــشفعة للـــشفیعفقهـــاء علـــى ثبـــوت حـــق اتفـــق ال

  : أو التنازل عنه بعوض على قولین،قالح
  
  

                                                        
  .٧٨ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-العثماني(١) 
  .٨٠عاصرة ص بحوث في قضایا فقهیة م-العثماني(٢) 
  .٨٠ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-العثماني(٣) 



 

 
٤٩

 
 ،)١(الحنفیـــــة مـــــن الجمهـــــور قـــــول وهـــــو :الحقـــــوق هـــــذه عـــــن االعتیـــــاض جـــــواز عـــــدم :األول القـــــول

  .)٤(، وهو ما رجحه بعض المعاصرین)٣(ةابلوالحن ،)٢(والشافعیة
 ،)٥(المالكیـــة قــول وهـــو :الــضرر ألجـــل شــرعت التـــي الحقــوق لـــىع المعاوضــة جـــواز :الثـــاني القــول
  . )٨(عثیمین ابنو ،)٧(السعدي هاختارهو الذي و ،)٦(الشافعیة وبعض

  :سبب الخالف 
رجــع ســبب الخــالف فــي هــذه المــسألة إلــى نظــرة الفقهــاء لهــذه الحقــوق مــن كونهــا أویمكــن أن 

 فـــال ،، أم أنهـــا ثبتـــت لـــسبب معـــین شـــاء یتـــصرف فیهـــا كیفمـــا،رع لإلنـــسانثابتــة أصـــلیة مـــن قبـــل الـــش
  .ستفاد منها إال من هذا الوجه فقطی

   :األدلة
  :أدلة القول األول
  :صحاب القول األول باألدلة اآلتیةاستدل أ

  : من المعقول وهي من وجوه
 أو یــستخدمه لــم نإفــ ؛صــاحبه عــن الــضرر لــدفع ثبــت بــل ،أصــالة یثبــت لــم ثبــت لمــا الحــق أن -١

 یثبـت فـال ،وعدمـه فقدانـه عنـد علیـه ضرر ال نهأ تبین ألنه ؛عنه یعتاض أن له حقی فال ،عنه تنازل
  .)٩(ًابتداء ٍحینئذ له الحق

 أال تبــین ألنــه ؛بــالعوض المطالبــة لهــم یحــق ال ،وغیــرهم قــسمها فــي والمــرأة الــشفیع مــن فكــل
  .وغیره القسم ترك أو ،البیع من علیهم یقع ضرر

                                                        
 ٥ رد المحتــار ج-، ابــن عابــدین٤٩ ص٦ بــدائع الــصنائع ج-، الكاســاني٢١٢ األشــباه والنظــائر ص-ابــن نجــیم(١) 

  .٣٦ص
   .٣٩٧ ص٢ مغني المحتاج ج-الشربیني(٢) 
  .١١٠ ص٣ كشاف القناع ج-، البهوتي٤٥٩-٤٥٨ ص٧ المغني ج- ابن قدامه(٣) 
   .٨٠ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-العثماني(٤) 
   .٥٩١ ص٣ منح الجلیل ج-، علیش٣١٨ ص٥ التاج واإلكلیل ج-العبدري(٥) 
  .١١١ ص٥ روضة الطالبین ج-النووي(٦) 
  .٨٦-٨٥ المختارات الجلیة ص -السعدي(٧) 
  .٢٤٧ ص٩ الشرح الممتع ج-ابن عثیمین(٨) 
   .١١٠ ص٣ كشاف القناع ج- ، البهوتي٢٦٩ ص ٤ع ج المبدع شرح المقن-ابن مفلح(٩) 



 

 
٥٠

 
سب لــه بــین  ومنــه حرمــان الــشفیع مــن االختیــار األنــ،ٌلــضرر عــام بــأن لفــظ ا:وینــاقش هــذا االســتدالل

إذا  ، ألنـه قـد یرضـى بإسـقاط حقـه؛لم یشرعا في األصل إال لهذاخیرین واألالشفعة والمعاوضة عنها، 
  .)١(نه موافق للقواعد واألصولإ حصل ففإذا،  وال یرضى بدونه،بذل له المال

إال حــق ، فــال یملــك الــشفیع مــن الحقــوق المجــردة المحــل؛ ألنــه  أن حــق الــشفعة غیــر متقــرر فــي-٢
  .)٢(، وعلیه فال تجوز له المعاوضة عنهالتملك

، وعلیـه فأخـذ العـوض هـو الشفعة للـشفیع فـي معنـى تملكـه لهـابأن استحقاق : ویناقش هذا االستدالل
  . فإذا تراضیا على ذلك جاز،ه تملكهمقابل تركه لما یمكن
  : أدلة القول الثاني

  :  اآلتیةباألدلة القول الثاني استدل أصحاب
  : من السنة

 ًحـالال حـرم ًصـلحا إال المـسلمین بـین جـائز الـصلح":  قـال أن النبي  عن أبي هریرة يوُما ر* 
 .)٣("ًاحرام أحل أو

 ،ً وال یـسقط واجبـا،ً ویـدخل فیـه كـل صـلح ال محظـور فیـه وال ربـا،أن هذا الحدیث عـام: ووجه الداللة
  .)٤(ة كذلكوالصلح عن حق الشفع

  : من وجوهمن المعقول
خــذ أ علــى ً قیاســاأخــذه فجــاز لــه ، ملــك فــي تملیــكإزالــة هــو عــوض علــى إنمــا  أن هــذا العــوض -١

  .)٥( والخلع بهأمرهاالعوض على تملیك زوجته 
  .)٦( وال دلیل على عدم الجواز، بدلیلإال وال نقول بالحرمة ،اإلباحة أن األصل في المعامالت -٢
  .الشرعیة المحاذیر من ملةالمعا خلو -٢
  

                                                        
  .٨٦ المختارات الجلیة ص -السعدي(١) 
  .٢٥٧ ص ٥ تبیین الحقائق ج-الزیلعي(٢) 
، قـال األلبـاني حـدیث حـسن ٣٥٩٤ح ، ٣٩٨ بـاب فـي الـصلح ص- كتاب األقضیة-أخرجه أبو داوود في سننه(٣) 

  .صحیح
  .٨٦-٨٥ المختارات الجلیة ص -السعدي(٤) 
  .١٥٢ ص ٣ اإلشراف ج -القاضي عبد الوهاب (٥) 
  .٢٤٧ ص٩ الشرح الممتع ج-ابن عثیمین(٦) 



 

 
٥١

 
  :الترجیح 

 ؛ یتبـــین لـــي رجحــان القـــول الثـــاني،دلــتهمأ وبیـــان ،لةأقــوال الفقهـــاء فـــي المــسأبعــد اســـتعراض 
  : اآلتیة لألسبابوذلك 

األول وعــــدم دلــــة القــــول أ فــــي مقابــــل ضــــعف ، القــــول الثــــاني وســــالمتها مــــن المناقــــشةأدلــــة قـــوة :ًأوال
  .سالمتها من المناقشة

  .منها یمنع فال ،له مقصودة منفعة وفیه ،لصاحبها حق هاأن :ًثانیا
  .الدلیل اویقویه ،األصل على ألنها :ًثالثا
 فـي المـرأة كحـق ،عنهـا االعتیـاض جیـزُأ الـضرر دفـع ألجـل شرعت التي الحقوق من هناك أن :ًرابعا

  .)١(جمیعها الحقوق هذه عن االعتیاض بجواز الفقهاء من عدد قال فقد ،قسمها وفي ،المبیت
ــي الحقــوق .٢ ــل ال الت ــل المعاوضــة تقب  ألصــحابها ثبتــت التــي الحقــوق وهــي :المــصالحة وتقب
 ،معـه نكاحهـا ببقـاء بزوجتـه الـزوج تمتـع وحـق ،القـصاص حـق :مثل الضرر دفع وجه على ال أصالة
 الحـق ینتقـل نأبـ ،البیـع سـبیل علـى ال الحقـوق هـذه مثـل عـن االعتیـاض فیجـوز ،الحقـوق مـن وغیرهـا

 ال بــالمرأة والتمتـع القـصاص ففــي .فقـط وألصـحابها ،الـصلح ســبیل علـى بـل ،المــشتري إلـى عالبـائ مـن
 الحقـــوق هـــذه نأل ؛بـــه ویتمتـــع یـــستحقه بحیـــث ،أجنبـــي لرجـــل َالحـــق ِالحـــق صـــاحب یبیـــع أن یجـــوز
 وراثــة أن علــى الحــق، انعــدم الــصفة ذهبــت فــإذا ،مخــصوصة صــفة علــى بعینــه لرجــل أثبتــت وغیرهــا

  . )٢(األقرب الولي فقدان عند للوارث أصالة ثابت حق هي بل ،قیقیةح لیست القصاص حق
  : من السنةذلك على والدلیل

  . )٣("وهبته الوالء بیع  عن نهى" :قالعن بیع الوالء ف  عن نهي النبي ما رواه ابن عمر* 
لـوالء عـن علیـه فـال ینتقـل ا و،بیـع الـوالء وهبتـهعـدم جـواز  عام في ن حدیث النبي أ :ووجه الداللة

  .)٤(والخلف السلف من العلماء جمهور قول وهو ،مستحقه

                                                        
 األخبـــار العلمیـــة - ، البعلـــي٤٥٧ ص٢١ اإلنـــصاف ج-، المـــرداوي٣٤١ ص٢ حاشـــیة الدســـوقي ج-الدســـوقي(١) 

  .٣٥٧ص
  .٨٢ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-العثماني(٢) 
، ٢٥٣٥ أو ٢٣٩٨ح ، ٨٩٦ ص٣ وهبتـــه ،ج بـــاب بیـــع الـــوالء- كتـــاب العتـــق-أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه(٣) 

  .١٥٠٦ ، ح  ٦١٢ باب النهي عن بیع الوالء وهبته ص-كتاب العتق-ومسلم في صحیحه
  .١٤٨ ص١٠ صحیح مسلم بشرح النووي ج-النووي(٤) 



 

 
٥٢

 
 بـدل هـو إنمـا ،ًبیعـا لـیس وهو ،جائز فهو والتنازل الصلح طریق عن الحقوق هذه على المعاوضة أما

  .الحق استیفاء عن اإلمساك
أو  ٍبمـــال لـــیس وهـــو ،القاتـــل ذات وهـــو ،محلـــه فـــي متقـــرر القـــصاص حـــق أن یعتـــرض وقـــد

M 8 7  o  n  m  l  k  j  i  .مــال مقابــل عنــه االعتیــاض جــاز ذلــك ومــع ،ٍبمــال ًامتعلقــ

s  r   q  pt  L )١(.  
  .)٢(بمال لیس ألنه ؛للحق ًثمنا ال له ومكافأة به ًترغیبا اإلسقاط مقابل كان المال نأب: عنه ویجاب

  : العرفیة الحقوق: ًثانیا
 كحــق الـــشرب، ، حقــوق االرتفـــاقأمثلتهـــا ومــن ، الحقـــوق العرفیــة متـــشعبةأنن مــن المعلــوم إ

، وممــا ال یخفــى أن الحكــم علیهــا وحــق المــرور، والتــسییل، والتعلــي، وغیــره، وقــد اختلــف الفقهــاء فیهــا
 الخــالف أمنــش، وكــذلك معرفــة  لمعرفــة أدلــة القــول بــالجواز أو بعدمــه؛یتطلــب التوقــف علــى كــل حــق

  . واهللا الموفق والمعین بإذن اهللالةأ وهو ما سنتعرض إلیه في هذه المس،فیما بینهم
  :تحریر محل النزاع

ولكـــنهم ، )٣( كانـــت تابعـــة للعقـــارإناتفـــق الفقهـــاء فـــي الجملـــة علـــى جـــواز بیـــع هـــذه الحقـــوق 
  : ا في جواز بیعها مجردة على قولیناختلفو
 عنـدهم وتـسمى ،الحنفیـة مـذهب مـن المشهور وهو ،مستقلة الحقوق هذه بیع جواز عدم :األولالقول 

  . )٤(مجردةال بالحقوق
 والـشافعیة المالكیـة مـن العلمـاء جمهـور مـذهب وهو ،أكثرها أو ،الحقوق هذه بیع جواز :الثانيالقول 
  . )٥(ابلةوالحن

                                                        
  .١٧٨من اآلیة : سورة البقرة (١) 
  . حاشیة٢٤٢-٢٤١الفقه المقارن ص-الدریني(٢) 
  .١٠٩لملكیة ص  ا–أبو زهرة (٣) 
، ١٩٠-١٨٩ ص٦، ج١٤٥ ص٥ بـــدائع الـــصنائع ج-، الكاســـاني١٣٦-١٣٥ ص١٤ المبـــسوط ج-السرخـــسي(٤) 

، ابـــــن ٨٠-٧٩ ص٥، رد المحتـــــار ج٤٢٨-٤٢٧ ص٦، فــــتح القـــــدیر ج٤٣ ص٦ تبیـــــین الحقـــــائق ج-الزیلعــــي
  .٨٩-٨٨ ص٦البحر الرائق ج-نجیم

 ٢ كـــشاف القنـــاع ج-، البهـــوتي٦ ص٢حتـــاج ج مغنـــي الم-، الـــشربیني٨٤ ص٦ مواهـــب الجلیـــل ج-الحطـــاب(٥) 
  .٤٥٩ص



 

 
٥٣

 
 فـي لة بیـع الحقـوق المجـردة إلـى اخـتالف الفقهـاءأفـي مـس یمكن إرجاع سبب الخـالف: سبب الخالف

 الحقــوق بیــع مــن منــع ،األعیــان المــالب وقــصد ،بمــال ٍمــال مبادلــة نــهأ علــى فــهّعر فمــن ،البیــع تعریــف
  . )١(بیعها أجاز المال في المنافع دخلأ ومن ،المجردة
  : األدلة

  :أدلة القول األول
، یة یمكـن إرجاعهـا لـدلیلین أساسـیینن أدلة القائلین بعدم جواز المعاوضة عن الحقوق العرفإ

  : وبیانه كاآلتي،حدةثم هناك من األدلة ما یختص بكل حق على 
  :تیةآلاصحاب القول األول باألدلة ل أاستد

  :من المعقول من وجوه
، وعلیـــه فمـــا ال یمكـــن لمعاوضـــات ال تكـــون إال فـــي األمـــوال، ومـــن شـــروط الملكیـــة الحیـــازةن اأ -١

  .)٢( ومنها الحقوق المجردة، وال تصح المعاوضة علیه، فلیس بمال،حیازته
ن جمهــور الفقهــاء اعتبــروا المنــافع  أل؛خــالف إن هــذا اســتدالل فــي معـرض :وینــاقش هــذا االســتدالل

  .  وهذه الحقوق هي من قبیل المنافع،ًأمواال
 وعلیـــه فبیـــع ،، ومـــن المعلـــوم أن التـــصرفات الـــشرعیة المنفـــردة ال تـــرد علـــى الحقـــوق أنهـــا حقـــوق-٢

  .)٣(الحقوق على انفراد ال یجوز
  : ویناقش هذا االستدالل من وجهین

  . وعلیه هو لیس بحجة على الطرف اآلخر،فنه استدالل في محل الخالأ :األول
وعلیه فـال یـصح االحتجـاج وال دلیل أو إثبات ، ٕدم الجواز یحتاج إلى دلیل واثباتن القول بعأ :الثاني

   .بها
 :والدلیالن السابقان هما الدلیالن الرئیسیان، وباقي األدلة أذكرها على النحو اآلتي

 ٤( ومن المعلوم عدم جواز بیع المعدوم.م وعلیه فهو معدو؛حق التعلي متعلق بالهواء(. 

  
                                                        

  .٨٥ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-العثماني(١) 
  .٥٢ص ٤ تبیین الحقائق ج-، الزیلعي١٣٦-١٣٥ص ١٤ المبسوط ج –السرخسي (٢) 
  .٥٢ ص ٤ تبیین الحقائق ج-الزیلعي(٣) 
  .١٠٨العقد ص  الملكیة ونظریة –، أبو زهرة ١٤٥ ص ٥ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٤) 



 

 
٥٤

 
 وهـي ، وهـو حـق القـرار علـى الـسطح، ألن المحـل موجـود؛ القول بأنه بیع معدوم غیر مـسلم:ویناقش

  . وعلیه فهي مال،منفعة
 ١(أنها عقد على مجهول مع ما فیها من جهالة لمقدار االرتفاق: حق التسییل(.  
 وقــالوا بجــواز ،قــد خــالف فقهــاء مدینــة بلــخ المــذهب ف،الحنفیــة أنفــسهمفیــه اختلــف : حــق الــشرب 

  :)٣(واستدلوا، )٢(بیعه
  .نه نصیب من الماء وهو مالأ -
 .یضمن باإلتالف -

 ،، فــشهد شــاهد بــذلكرض بــشربها بــألفأعــى رجــل شــراء ّو اد لــیــث ح،لــه حــصة مــن الــثمن -
 . الختالفهما في ثمن األرض؛هادتهما بطلت ش،وسكت اآلخر عن الشرب

 . كالسلم واالستصناع جوزا للضرورة والقیاس یترك للتعامل،ه للحاجةأنهم تعاملوا ب -

  :وقد ناقش الحنفیة هذا القول
  .)٤(، والثانيه من الدلیل األولو ما ذكر-
واحـد لـیس هـو الـذي الن تعامـل أهـل البلـد  أل؛ إن قیاسهم على السلم واالستصناع قیـاس مـع الفـارق-

  .ًاد لیصبح إجماع بل تعامل أهل البال،یترك ألجله القیاس
 الحقـــوق بعـــض بیـــع جـــواز بعـــدم القـــائلین الحنفیـــة مـــن المتـــأخرین بعـــضومـــن المالحـــظ أن 

 عـن عنهـا االعتیـاض یجـوز بـل ،البیـع طریـق عـن عنهـا االعتیاض یجوز ال :قالوا والتسییل ،كالتعلي
 وازجــ علــى ًقیاســا أصــالة ثبتــت بــل، عــنهم الــضرر لــدفع تثبــت لــم الحقــوق هــذه نأل ؛الــصلح طریــق
  .)٥(الوظائف عن النزول

  
  

                                                        
  .١٠٨- ١٠٧ الملكیة ونظریة العقد ص – ، أبو زهرة ٥٢ص ٤ تبیین الحقائق ج -الزیلعي(١) 
 الملكیـــة –، أبـــو زهـــرة ٥٢ ص ٤  تبیـــین الحقـــائق ج - ، الزیلعـــي١٣٦-١٣٥ ص ١٤ المبـــسوط ج-السرخـــسي(٢) 

  .١٠٨ونظریة العقد ص 
   .٥٢ ص ٤ تبیین الحقائق ج -الزیلعي (٣) 
  .٥٣حة السابقة صانظر الصف(٤) 
  .٩٨ بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ص-نقله العثماني(٥) 



 

 
٥٥

 
  :أدلة القول الثاني 

  : حاب القول الثاني باألدلة اآلتیةاستدل أص
   .)١(وعلیه جاز المعاوضة فیها كغیرها من األمالك ،ن هذه الحقوق إنما هي أمالك ألصحابهاأ -١
عاوضـــة  وعلیـــه فیجـــوز الم، ومعلـــوم أن المنـــافع تعـــد مـــن األمـــوال،ن هـــذه الحقـــوق مـــن المنـــافعأ -٢

  .)٢(علیها
  .)٣( إذا دعت الحاجة إلیهً إن تملك المنافع على التأبید جائز شرعا-٣

 تخلـو أن بـشرط عنهـا والمعاوضـة الحقـوق بیـع جواز على الجمهور نإف ؛سبق ما على ًوبناء
  . )٤(ًعموما والمعاوضة العقد محاذیر من المعاملة
 بجــواز القائــل الجمهــور ني أرى تــرجیح قــول فــإن،لةأاألقــوال فــي هــذه المــس اســتعراض بعــد :التــرجیح

  : وذلك لألسباب اآلتیةالمجردة الحقوق عن المعاوضة
  . مع عدم سالمة أدلة القول األول،ض قوة أدلة الفریق الثاني وسالمتها من المناقشة واالعترا-١
 الإدخـ یمكـن وبـه ،علیـه المعاوضـة تـصحوعلیـه  ،النـاس لـدى معلومـة وقیمـة منفعـة لـه الحـق ن أ-٢

 كمـا ،األعیـان علـى بقـصورها قلنـا لـو لتـتم كانـت ما ،التجاریة المعامالت في ومستحدثة جدیدة قضایا
  .علمأو أعلى تعالى واهللا، الحنفیة األئمة عند

  :  )٥(بالمعاوضة االلتزام عالقة :الفرع الثاني
 ًفروقـا كهنـا نأو ومتالزمـان، متقـابالن مفهومیهمـا أن وااللتزامات للحقوق يبحث في ُتعرضت

 عـن كالمعاوضـة االلتزامـات عن المعاوضة أن ىیر والناظر ،)٦(بترادفهما البعض تصور رغم ،بینهما
 :بأنــه االلتــزام تعریــفت رجحــ فقــد ،الفــروق بعــض فــي ثــرأ لــه المفهــوم فــي االخــتالف أن إال ،الحقـوق

 ،ًیجابیــاإ ًموضـوعا كـونی أن إمـا ،االلتـزام موضـوع نأو ،ًشــرعا ًجـائزا ًأمـرا نفـسه علـى اإلنـسان إیجـاب(
  .)عمل عن كاالمتناع ،ًسلبیا یكون أن أو ،بالعمل أو ،بالعین أو ،بالدین كااللتزام

                                                        
  .١٨٦ ص ٦الذخیرة ج –القرافي(١) 
 ٦ ص٢ مغنــي المحتــاج ج-، الــشربیني٢٨٩ ص٩ المدونــة ج -، مالــك٨٤ ص٦ مواهــب الجلیــل ج-الحطــاب(٢) 

  .ًوسیأتي مفصال بإذن اهللا تعالى في مبحث حقیقة المال
  .٢٧ص ٧ي ج  المغن–ابن قدامه (٣) 
  .٢٣ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٤) 
  .٢٥ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٥) 
  .٢٨راجع المبحث الثاني من هذا الفصل ص(٦) 



 

 
٥٦

 
 المعاوضـة بجـواز مـنهم كثیـر وقـال ،ًفروعـا لـه وفرعوا ،ًقدیما الفقهاء فهِعر قد االلتزام عن والمعاوضة

  : )١(ذلك ومن له للملتزم مشروعة منفعة فیه كان إذا ،بالمال عنه
  أنهـــا طالمـــا ،المجـــردة االلتزامـــات مـــنكثیـــر  عـــن المعاوضـــة بجـــواز المالكیـــة إلیـــه ذهـــب مـــا 
 بعــدم الزوجــة وكــالتزام منهــا، یأخــذه جعــل مقابــل علیهــا یتــزوج أال لزوجتــه الــزوج كــالتزام ،ًشــرعا سـائغة
 .)٢(ذلك على جعل مقابل زوجها موت بعد الزواج

  والـوطء القـسم فـي حقهـا عـن النـزول الزوجـة التـزام جـواز مـن الحنابلـة بعـض إلیـه ذهـب وما 
 وحـــد ،الـــشفعة عـــن الــصلح مـــسألة تـــشبه المــسألة فهـــذه ،الزوجـــان عنـــه یتراضــى مـــالي عـــوض مقابــل
  . )٣(القذف
 مــن ًمـا ذهــب إلیــه الحنفیــة والحنابلــة فــي المعتمــد عنـدهم مــن جــواز أن یتقبــل الــشخص عمــال 

، ثــم یتفــق مــع شــخص آخــر قابــل عــوض معلــومه خــالل وقــت معــین مٕنجــازه واتمامــإ ویلتــزم ب،األعمـال
 ویربح هـو حاصـل الفـرق بـین األجـرین مقابـل ،قل من األجر األولأجر ألیقوم بهذا العمل نیابة عنه ب

 .)٤(ً وقد ال یكون لدیه مال أصال،التزامه بالعمل دون أن یقوم به

 یقــوم الملتــزم أن حتــى مــن غیــر ،خــذ المــال والــربح مقابــل االلتــزام بالفعــلأنــه یجــوز إوعلیــه ف
 .بالفعل به بنفسه

 ُّأجـد عـوف بـن الـرحمن وعبـد عثمـان كـان" :قـال شـهاب ابن عن ورد ما الصحابة عمل ومن 
 أجـــد، أیهمـــا ننظـــر حتـــى ،ًتبایعـــا قـــد لیتهمـــا: یقولـــون النـــاس فكـــان ،البیـــع فـــي  اهللا رســـول أصـــحاب

 فهـــي صـــحیحة الیـــوم هــذا كانـــت إن ،ًألفـــا عـــشر بــاثني غائبـــة ًفرســـا عثمـــان مــن الـــرحمن عبـــد فابتــاع
 أزیـدك أن لـك هـل: لعثمـان قـال الرحمن عبد إن ثم -عرفها كان وقد إال الرحمن عبد أخال وال -مني
 ،ذلـك علـى آالف أربعـة الـرحمن عبـد فـزاده نعـم،: قـال رسـولي؟ یقبـضها حتـى منك وهي آالف، أربعة

 وهــب ابــن وأخبرنــي .عثمــان مــن َّأجــد الــرحمن عبــد أن النــاس فعلــم الــرحمن عبــد رســول وقــدم ،فماتــت

                                                        
 ، وقـد حـشد خاللهـا مـا یقـارب تـسعة ٣٦-٢٤ المعاوضة عن االلتزام بصرف العمـالت فـي المـستقبل ص-حماد(١) 

  .عاوضة عن االلتزاماتأوجه وصور متعددة آلراء فقهاء في جواز الم
المعاوضـة عـن االلتـزام بـصرف : ، نقلـه حمـاد١٨-١٧ تیسیر الكالم فـي مـسائل االلتـزام، مخطـوط ص-الحطاب(٢) 

  .٢٦العمالت في المستقبل ص
  .٣٥٧ األخبار العلمیة ص-البعلي(٣) 
  .١١٣ ص ٧ المغني ج – ، ابن قدامه ٦٢ ص ٦ بدائع الصنائع ج –الكاساني (٤) 



 

 
٥٧

 
 مــن فكانــت ،هلكــت قــد رســنها خلــع حــین الفــرس وجــد نــهٕاو :قــال شــهاب ابــن عــن یزیــد بــن یــونس عــن

  .)١("البائع
 عبـد رسـول یقبـضها حتـى فرسـه بـضمان التزامه  الرحمن لعبد باع  عثمان أن :)٢(الداللة ووجه

 ،بالــضمان االلتــزام عــن لمعاوضــةا بموجــب مالــه مــن ضــمانها كــان ماتــت فلمــا ،آالف بأربعــة الـرحمن
 مـنهم ًسـكوتیا ًإجماعـا ذلـك كـان الروایة في كما الناس علم معو .وقع لما منكر وال ،مخالف ال وحیث
  .الغیر مال هالك تبعة بتحمل االلتزام عن المعاوضة جواز على
 ًبقاسُمــ محــدد بــثمن وشــرائه ،متقومــة لمنــافع مالیــة بمبادلــة االلتــزام لبیــع معاصــرة صــور هنــاك 

 ،والكهربـاء باالتـصاالت الخاصـة والـشركات المؤسـسات كبیـع ،العلـم أهـل مـن حـدأ مـن نكیر غیر من
 اســـتخدم ســـواء االشــتراك بـــدل وهــو ،محـــدد ثمــن مقابـــل للمــشتركین خـــدماتها بتــوفیر التزامهـــا ،وغیرهــا
 معلـوم ببـدل هـامنافع تبیـع الـشركات هـذه نإفـ ،منافعها استخدام المشتري اختار إن ثم .ال أو ،منافعها
 عنـــد االســـتنباط أصـــول مـــن صـــلأو ،شـــرعیة حجـــة نكیـــر غیـــر مـــن النـــاس وتعامـــل ،)٣(ًسبقاُمـــ محـــدد
  . )٤(ًسكوتیا ًإجماعا البعض عده بل ،الحنفیة

 كــان نإفــ ،بــه القیــام المــراد الفعــل بــاختالف یختلــف بعمــل ًتكلیفــا االلتــزام كــان إذا فالمعاوضــة
 ؛محـرم إلـى تـؤول أال بـشرط ،جـائزة المعاوضـة كانـت ًجـائزا انك وان محرمة، المعاوضة كانت ًمحرما

 تلــك كانــت أو ًأصــال لــه منفعــة ال مــا وكــل ،جــائز فبیعــه ،الــشرع یحلهــا منفعــة بــه یتعلــق مــا كــل نأل
  . )٥(حرام الحرام إلى الوسیلة ألن ؛جائز غیر فبیعه ،جائزة غیر المنفعة

 ،عـوض علـى التنـازل وأراد ،للملتـزم ًحقـا لتزاماال وكان ،عمل عن ًامتناعا االلتزام كان إذا أما
 .)٦(جائز فهذا

  

                                                        
  .٣٠٧-٣٠٦ ص١٠ ، ج٢١٠-٢٠٩ ص٩ المدونة ج-صبحيمالك األ(١) 
  .٣١ المعاوضة عن االلتزام بصرف العمالت في المستقبل ص-حماد(٢) 
  .٣٥ المعاوضة عن االلتزام بصرف العمالت في المستقبل ص-حماد(٣) 
  .٧٧ ص١٣ ، ج٦٣ ص١٢ ، ج١٩١-١٩٠ ص١٠ المبسوط ج-السرخسي(٤) 
  .٢٣ ص٣ السیل الجرار ج-الشوكاني(٥) 
  .٣٤- ٣٣، راجع محل االلتزام وموضوعه ص٩٨-٩٧ االلتزامات في الشرع ص-أحمد بیك(٦) 
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  :ًلغة المال  -  أ

 مـا لجمیـع اسـم وهـو ،أمـوال والجمـع مـال، ذا صـار إذا ،ًومؤوال ،ًموال ویمال ،الرجل مالیقال 
 الطبـــاع إلیــه تمیــل مــا وأصــله ،)١(شــيء كــل مــن ملكـــهی مــا بــه ویقــصد ،األشــیاء مــن اإلنــسان یملكــه

 مـن ویملـك یقتنـى مـا كـل علـى أطلـق ثـم ،والفضة الذهب من یملك ما المال في واألصل ،)٢(والنفوس
 نـهأ عنـدهم والمعـروف. )٣(أمـوالهم أكثـر كانـت ألنها على اإلبل؛ العرب عند یطلق ما وأكثر ،األعیان

  .)٤(َلكُمُوت َولُمُت ما كل على یطلق
  .منفعة مأ ،ًمعنویا مأ ،ًمادیا كانأ ًسواء اإلنسان یتملكه ما كل هو المال أن سبق ما على رتبویت  
  :ًاصطالحا المال  - ب

 تبـادر ذكـره إذا بحیـث ،ًخاصـا ًاصـطالحا أو ،بدقـة معنـاه یحـدد للمـال ًتعریفـا الـشارع یضع لم
 المــال مــصطلح یفهــم يفــالعرب ،النــاس علیــه یتعــارف لمــا تركــه بــل ،والــصیام كالــصالة ،األذهــان إلــى
 اشـتغل المـذاهب قامـت ولمـا .)٦("معـروف المـال" :بعـضهم قـال ولـذلك ؛)٥(آخر مصطلح أي یفهم كما

  .منه المراد فهم في الختالفهم ؛ذلك في اختلفوا وقد ،له تعریفات بوضع الفقهاء
  : )٧(یلي فیما  أوردهااتجاهین المال تعریف في الفقهاء اتجه دقو

                                                        
 ، الفیـروز ٣٦٧-٣٦٦ معجم لغـة الفقهـاء ص- ، قلعة جي٤٣٠٠ ص٧ لسان العرب مادة مول ج-ابن منظور(١) 

  .٥٢ ص٤ القاموس المحیط مادة مول ج-آبادي
  .٣٦٧-٣٦٦ معجم لغة الفقهاء ص-قلعة جي(٢) 
  .٣٧٣ ص٤ النهایة في غریب الحدیث مادة مول ج-، ابن األثیر٤٣٠٠ ص٧ لسان العرب ج-ظورابن من(٣) 
  .٣٩٠ ص١ للقاضي عیاض ج-، مشارق األنوار٥ ص٢ التمهید ج-ابن عبد البر(٤) 
 األمـــوال -، موســـى٤٤ الملكیـــة ونظریـــة العقـــد ص-، أبـــو زهـــرة٣٣٠ المـــدخل فـــي الفقـــه اإلســـالمي ص-شـــلبي(٥) 

  .١٦١ص
  .٨٠٥ ص٢ المصباح المنیر ج-الفیومي(٦) 
 - ، الزرقـــا٥٧-٥١ الملكیــة ونظریــة العقــد ص- ، أبـــو زهــرة٢٦-٢٥ أحكــام المعــامالت الــشرعیة ص-الخفیــف(٧) 

 المـدخل فـي -، شـلبي١٦٢-١٦١ األمـوال ونظریـة العقـد ص-، موسـى١٢٠-١١٤ ص٣المدخل الفقهي العـام ج
ــــي،٢١١-٢٠٢ الملكیــــة ص-، العبــــادي٣٣١-٣٣٠الفقــــه اإلســــالمي ص  ٤ الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه ج- الزحیل

 مقاصـــــد الـــــشریعة الخاصـــــة -، بـــــن زغیبـــــة١٣-١١ أحكـــــام نـــــزع الملكیـــــة ص -، الغباشـــــي٢٨٧٧-٢٨٧٥ص
  .٣٥-٢٤بالتصرفات المالیة ص
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  :الحنفیة مهورج: األول االتجاه
 ذلــك ُومــرد ،ومعناهــا مفهومهــا فــي متقاربــة لكنهــا ،وتعــددت الحنفیــة األئمــة تعریفــات اختلفــت

  .)١(عندهم المال معنى بیان في دقتها ومدى ،العبارات اختالف إلى
 ،الحاجـــة لوقـــت ادخـــاره ویمكـــن ،الطبـــع إلیـــه یمیـــل مـــا المـــال(:بتعـــریفین عابـــدین ابـــن عرفـــه

 ویــدخر یتمــول مــا المـال: (آخــر بتعریــف عرفـه وقــد ،)٢()بعــضهم أو كلهــم لنـاسا بتمــول تثبــت والمالیـة
  .)٣()المنافع تملیك به فخرج ،باألعیان خاص وهو ،للحاجة

  .)٤()والمنع البذل فیه ویجري ،الطبع إلیه یمیل ما:(المختار الدر صاحب عرفه وقد
  :يباآلت الحنفیة األئمة عند المالیة عناصر جاستنتا یمكن سبق ومما

 خــارجي وجــود لــه ،ًمحــسوسا ًمادیــا ًشــیئا یكــون أن یجــب ًمــاال یعــد مــا اشــتراط أن بــه ویقــصد :العینیــة
 كــــالتعلى ،المحــــضة والحقــــوق ،والــــدیون ،المنــــافع مــــن ًكــــال بــــذلك فیخرجــــون ،وحیازتــــه إحــــرازه یمكــــن

 الحیــازة تحقیــق إمكــان ألجــل االعتبــار هــذا وكــان ،)٥(والــصحة ،كالــشرف ،المعنویــة واألمــور ،والــشفعة
 األعیـان فـي إال تتحقـق ال وهـي ،الملـك جوهر یعتبرونه والذي ،االختصاص فیها یتحقق التي المادیة

 یكــون بـذلك وهــو ،وتملكـه إحــرازه إلمكانیـة مــال هـو الهــواء فـي والطیــر ،الفـالة فــي فالـصید ،فاشـترطوه
  .)٦(الشرعي المفهوم إلى منه اللغوي المفهوم إلى قربأ

 وهــو ،لالدخــار ًقــابال یكــون نأبــ ،الحنفیــة عنــه عبــر مــا وهــو :فــأكثر زمــانین ینبــ ًموجــودا یكــون أن
  .  )٧(ًماال تكون أنمن  المنفعة وكذلك ،كالخضراوات ادخاره یمكن ماال یخرج

  .)٨("الطبع إلیه یمیل ما ":قال حین لوازمه ببعض البعض عرفه ما وهو :ًعرفا به ،ًمنتفعا یكون أن

                                                        
   .٢٠٣ ص١ الملكیة ج-العبادي(١) 
   .٥٠١ ص٤ رد المحتار ج-ابن عابدین(٢) 
   .٢٥٧ ص٢ رد المحتار ج-ابن عابدین(٣) 
   .٥١-٥٠ ص٥ حاشیة رد المحتار ج-دینابن عاب(٤) 
  .٢٠٦-٢٠٥الملكیة ص-، العبادي١١٧-١١٦ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٥) 
  .٢٠٥ الملكیة ص-العبادي(٦) 
 الفقــه المقــارن - ، الــدریني٣٠ قــضایا فقهیــة معاصــرة ص-، حمــاد١١٥ ص٣ المــدخل الفقهــي العــام ج-الزرقــا(٧) 

  .٢٨٢-٢٨١ص
  .٣٠یة معاصرة ص قضایا فقه-حماد(٨) 
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 یـصبح ال نـهإف ،المیتـة بلحـم كاالنتفـاع ،الـضرورة حـال غیـر فـي المـشروع عاالنتفـا :باالنتفـاع ویقصد
 بــذل فیـه یجـري بحیـث ،الـبعض انتفـاع یكفـي بـل ،بـه كافـة النـاس انتفـاع یقـصد ال وكـذلك ،ًمـاال بـذلك
  .)١(ًمادیة ًعینا كان ولو ًماال یعد ال ،ذلك فیه یجري ال فما ،ومنع

 ،أنفــسهم الحنفیــة قبــل مــن واالعتراضــات النقــد مــن تــسلم لــم المتعــددة التعریفــات هــذه أن علــى
  : )٢(مآخذ عدة علیها أوردوا فقد
 عدمه من المال لتمییز ًاأساس تصلح فال ،تختلف الناس طباع أن .  
 بــل ،الطبــاع إلیهــا تمیــل ال مــا ومنهــا ،ادخارهــا یمكــن وال ،النــاس لحیــاة ضــروریة ٌأمــوال هنــاك 

  .ثمینة أموال وهي ،منها تنفر
 لوقــت ادخـاره یمكـن ال مـا ومنهــا ،إحرازهـا إلمكانیـة ؛ًأمـواال إحرازهــا قبـل المباحـات اعـدو أنهـم 

  .كالصید والمنع البذل فیه یجري وال ،اإلحراز قبل علیه القدرة لعدم الحاجة
 لعــدمت ادخــرت ولــو ،ادخارهــا یمكــن وال ،الطبــاع لهــا تمیــل ال نــضجها قبــل المأكولــة الثمــار 

   .التعریف هایشمل ال أموال وهي ،فائدتها
 ذات عــین كــل ":بأنــه المــال تعریــف إلــى الحنفیــة معاصــرو ذهــب فقــد ؛ســبق مــا علــى ًوبنــاء

  .)٣("الناس بین مادیة قیمة
 التـي األعیـان رجـتأخ :مادیـة قیمة ذات وقوله المحـضة، والحقوق المنافع به خرجأ :عین كل فقوله

  .الطبیعیة حالتها في ًأمواال تعتبر هيو ،وغیرها ،رزاأل أو ،القمح كحبة ،الناس بین لها قیمة ال
  : الفقهاء جمهور: الثاني االتجاه

 مفهــوم علــى -الحنفیــة متــأخري وبعــض ابلــةوالحن والــشافعیة المالكیــة -الفقهــاء جمهــور اتفــق
 نفــع فیــه مــا كــل فــاعتبروا ،حقیقتــه وبیــان تعریــف فــي عبــاراتهم اختلفــت نٕاو ،الجملــة حیــث مــن المــال
  .)٤(بمال فلیس هفی نفع ال وما ،ًماال

  
                                                        

 المـدخل الفقهـي العـام -، الزرقـا٣٣١ المدخل فـي الفقـه اإلسـالمي ص- الهامش، شلبي١٧ الملكیة ص-الخفیف(١) 
  .١٨٧٤ ص٥ بیع االسم التجاري ج-، النشمي٢٠٦-٢٠٥ الملكیة ص-، العبادي١١٧ ص ٣ج
  .١١٥-١١٤ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٢) 
  .١١٨ ص٣العام ج المدخل الفقهي -الزرقا(٣) 
  . ١٥٧ ص١ قلیوبي وعمیرة جا حاشیت-قلیوبي وعمیرة(٤) 
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  :المالكیة تعریف  -  أ
  .)١()وجهه من أخذه إذا ،غیره عن المالك به ویستبد الملك علیه یقع ما:(الشاطبي اإلمام عرفه

  .فال ٕواال ًماال كان للملك ًقابال كان فما المالكیة، عند المالیة محور هي الملك قابلیة أن والمالحظ
 الملـك نأل ؛شـرعي وصـف أو ،اعتبار مجرد لالما أن الشاطبي اإلمام تعریف من والمالحظ

 فهــــذا ،الــــشرعي التــــصرف مــــن المالــــك مكــــنُت ،الملــــك ومحــــل المالــــك بــــین اختــــصاص عالقــــة مجــــرد
 ،والمنــافع ،األعیــان یــشمل وبــذلك ،معنویــة أو كانــت مالیــة لألشــیاء المالیــة الــصفة منــاط هــو االعتبـار
ــــة األمــــور وســــائر ــــك جــــوهر واالختــــصاص ،صاصاالختــــ جــــوهر الحــــق نأل ؛كــــالحقوق المعنوی  المل
  .)٢(وحقیقته

 عرفــه فقــد ،خاللهــا مــن عنــدهم المالیــة عناصــر لبیــان وذلــك ،للمالكیــة آخــر ًتعریفــا هنــا وردوُأ
  .)٣("لالنتفاع ًوشرعا ًعادة ویصلح ،الطباع إلیه تمتد ما هو ":العربي ابن القاضي

  : الشافعیة تعریف  - ب
 مـا علـى إال المـال اسـم یقـع ال" :بأنـه المـال یـفتعر الـشافعي اإلمام عن السیوطي اإلمام نقل

 یتـضح ،)٤("ذلـك أشـبه ومـا الفلـس مثـل النـاس یطرحـه ال ومـا ،تّقلـ نٕاو متلفـه وتلـزم ،بـه یباع قیمة له
 ،تقییمـه علـى النـاس تعـارف مـا فكل ،للقیمة اعتبارهم في الناس أعراف یراعي نهأ التعریف خالل من

 فیـه یـدخل واسـع بـاب وهو ،مال مصطلح علیه یطلق نهإف ،ضةللمعاو ًمحال وأضحى ،ابتیاعه وجرى
 علــم فــإذا ،النـاس أعــراف فـي قیمــة لــه سـبق مــا فكـل .المعنویــة واألمــور ،والحقـوق ،والمنــافع ،األعیـان

 األصــل هــي المنفعــة أن ثبــت ،المنفعــة أساســها القیمــة نأو ،ًعرفــا الثابــت المالیــة منــاط هــي القیمــة أن
 فقــد ،للمــال الزركــشي اإلمــام تعریــف مــن ًجلیــا ویتــضح ،علیــه نــص مــا وهــذا ،)٥(واالعتبــار التقیــیم فــي

  .)٧("منافع أو أعیان إما وهو ،به ینتفع نأل )٦(ًمعدا كان ما ":بأنه عرفه

                                                        
  .٣٢ ص٢ الموافقات ج-الشاطبي(١) 
  .٢٤٠ الفقه المقارن ص-الدریني(٢) 
  .١٠٧ ص٢ أحكام القران ج-ابن العربي(٣) 
  .٦٥ ص٢ األشباه والنظائر ج-السیوطي(٤) 
  .٢٣٣-٢٣٢ الفقه المقارن ص-الدریني(٥) 
  .٣١ قضایا فقهیة معاصرة ص- لكن ال وجه لها هنا، حمادًستعدافي األصل م(٦) 
  .٢٢٢ ص٣ المنثور ج-الزركشي(٧) 



 

 

 

٦٤

  : ابلةالحن تعریف  - ت
 بــال اقتنــاؤه یبــاح أو ،األحــوال كــل فــي أي ،ًمطلقــا نفعــه یبــاح مــا: (بأنــه البهــوتي اإلمــام عرفــه

 علیـــه نـــص حیـــث ،ابلـــةالحن عنــد المالیـــة محـــور هـــي المنفعــة أن :التعریـــف مـــن والمالحـــظ )١()حاجــة
 غیــر مــن مباحــة منفعــة فیــه مــا ًشــرعا المــال( :بقولــه عرفــه حیــث لــه آخــر تعریــف فــي البهــوتي اإلمــام
 ًأمــواال لیــست فهــي ،)٣(ونحوهــا كالحــشرات ًأصــال فیــه نفــع ال مــا بهــذا ویخــرج ،)٢()ضــرورة أو حاجــة
 فیــه ومــا ،كالكلــب للحاجــة مباحــة منفعــة فیــه ومــا ،كــالخمر محرمــة أنهــا إال ،فعــةمن فیــه ومــا ،عنــدهم
 یــدرك ال معنــوي أمــر وهــي ،بالمنفعــة منوطــة القیمــة نإفــ وبالتــالي، )٤(كالمیتــة للــضرورة مباحــة منفعــة
 ًمحرمـا كـان أو ،األصـل فـي ًمـاال یكـن لـم شـيء كـل لیـشمل النطـاق یتـسع األسـاس هذا وعلى بالحس
 بالـصالح یتعلـق مـا علـى یـدور ًشـرعا الحكـم دام مـا آخـر وجه من منفعة له ثبت إذا ،هوج من لضرره
 قیمـة ذات ًأمـواال أصـبحت الیـوم لكنهـا ،ضـارة جـراثیم األصـل فـي قوامهـا :ًمثال اللقاح كأوصال ،العام

  .)٥(اآلدمي دم وكذلك ،األوبئة مقاومة في نفعها ظهر أن بعد عالمیة
  : لفقهاءا جمهور عند المالیة عناصر

 عناصـر إلـى الخلـوص یمكـن نـهإف ،واسـتقرائها للمـال الفقهـاء جمهـور تعریفـات اسـتعراض بعد
  : )٦(التالي النحو على وهي ،الفقهاء جمهور عند المالیة
  .مقصودة حقیقة منفعة فیه یكون أن .١
  .واالختیار السعة وحال ،ًشرعا بها االنتفاع یباح مما المنفعة تكون أن .٢
   .الناس بین مالیة قیمة للمنفعة یكون أن .٣

 قیمــة لــه كــان مــا( :بأنــه الفقهــاء جمهــور محتــرزات حــسب المــال فیــعرت يیمكننــ نــهإف وعلیــه
  . )٧()واالختیار السعة حال في به االنتفاع شرعا وجاز الناس، بین مادیة

                                                        
  .١٢٦ ص٣ شرح منتهى اإلرادات ج-البهوتي(١) 
  .٤٦٤ ص٢ كشاف القناع ج-البهوتي(٢) 
 غـدت ذات نفـع  حتـى إذا،هـا غیـر ذات نفـعن عند الحنبلیة، وذلـك ألًعلى الرغم من عینیتها إال أنها ال تعد أمواال(٣) 

  .٤٦٤ ص٢ كشاف القناع ج- بل لمنفعتها البهوتي،فإنها تصبح ذات قیمة ال لعینیتها أو لمادیتها
  .٤٦٤ ص٢ كشاف القناع ج-البهوتي(٤) 
  .٢٣٦-٢٣٥ الفقه المقارن ص-الدریني(٥) 
  .٣١ قضایا فقهیة معاصرة ص-حماد(٦) 
  .٢١٠ ص١ الملكیة ج-العبادي(٧) 



 

 

 

٦٥

  : التعریف محترزات
  :التعریف هذا أللفاظ شرح یلي وفیما

 أم ًعینــا أكــان ســواء شــيء أي فیــشمل ،التعریــف فــي نسجــ : كــان لــه قیمــة مادیــة بــین النــاسمــا* 
 إلخـراج قیـد الوقـت نفـس فـي وهـو ،الناس بین مادیة قیمة له ًمعنویا أم ًمادیا ًشیئا أكان وسواء منفعة،
  .قمح كحبة ،لتفاهتها الناس بین لها قیمة ال التي والمنافع األعیان

 الــشریعة ولكــن النــاس، بــین قیمــة لهــا التــي عوالمنــاف األعیــان یخــرج قیــد :ًشــرعا بــه االنتفــاع وجــاز* 
  .المیتة ولحم ،والخنزیر ،كالخمر بها، االنتفاع ومنعت قیمتها، أهدرت

 منفعتهـــا مـــن الـــرغم علـــى فهـــي ،الـــضرورة حـــال االنتفـــاع یخـــرج قیـــد :واالختیـــار الـــسعة حـــال فـــي* 
  .بقدرها تقدر الضرورة نأل ؛ًماال تعتبر ال الطارئة
  : یناالتجاه بین الموازنة

 جمهـور -الثـاني االتجـاه تـرجیح أرى نيإفـ اعنـدهم المـال مفهـوم ومعرفة االتجاهین بسط بعد
 ویقـع ،ًعرفـا قیمـة لـه مـا وكـل ،والمعنویـة العینیـة األمـور لیـشمل ؛المـال مفهـوم وسـعوا والذین -الفقهاء
  : اآلتیة لألسباب وذلك ،مباحة منفعة وفیه ،الملك علیه
  .)١(المادیة األمور على قصره كذلك یرد ولم ،المال مفهوم یحدد لم الشارع إن :ًأوال

  . )٢(الجمهور إلیه ذهب الذي االتجاه یؤید للمال اللغوي التعریف :ًثانیا
  .المنافع فیها بما المال أنواع جمیع لیشمل یتسع الجمهور عند المال مفهوم إن :ًثالثا
 لــم مــا أن نــتج األول الــسبب فــي تقــرر مــا ىوعلــ ،األشــیاء مالیــة اعتبــار فــي ٌمرعــي العــرف نإ :ًرابعــا
  . )٣(العرف إلى قیمته اعتبار فمرد ،قیمة له الشرع یحدد

  
  
  
  

                                                        
  .٦٠ًاصطالحا صانظر تعریف المال (١) 
  .٥٢ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة ص-أبو زهرة(٢) 
  .١٦٢ ص١ األشباه والنظائر ج-السیوطي(٣) 



 

 

 

٦٦

 ،ًمـاال یكـون أن یجـب والمهـر ،)١(النكـاح فـي ًمهـرا المنفعـة تكون أن أجاز ،الحكیم الشارع إن :ًخامسا
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 وصـــــیانة ،الـــــشریعة ومقاصــــد ،التـــــشریع حكمـــــة مــــع یتماشـــــى بــــاألموال المنـــــافع إلحـــــاق إن :ًسادســــا
  . )٣(الحقوق
 تحقـق قـد دام مـا ،معروفـة تكـن لـم أشـیاء لتـشمل لاألمـوا دائـرة بتوسـیع یـسمح الجمهـور اتجـاه :ًسـابعا

  . )٤(المالیة أساس بها
 

 فـي واخـتالفهم ،ًاصـطالحا المال لتعریف الفقهاء نظرة إلى توتطرق ًلغة المالت عرف أن بعد
 كــاختالفهم ،خــرىأ أمــور فــي اخــتالفهم ًاصــطالحا المــال مفهــوم فــي اخــتالفهم آثــار مــن كــان ماهیتــه،

 فیمـا الفقهیـة الرؤیـة تكتمـل حتـى ،تعـالى اهللا شـاء إن لـه تطرقسـأ مـا وهذا ،، والدیونالمنافع مالیة في
  .ال أو ًماال یعتبر
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زوجتـك بمـا : " للـصحابي بمـا معـه مـن القـران فـي قولـه، وكما في قصة المرأة التي زوجها الرسـول ٢٧اآلیة 

 ٦ن وعلمـه ، جآ بـاب خیـركم مـن تعلـم القـر-نآ كتاب فـضائل القـر-أخرجه البخاري في صحیحه" نآمعك من القر
  .٥٠٢٩ح ،١٩٢ص

 المــدخل الفقهــي العــام -، الزرقــا٥٧ فــي الــشریعة اإلسـالمیة ص الملكیــة- أبـو زهــرة،٢٤مــن اآلیــة : سـورة النــساء(٢) 
  .٢٠٥ ص٣ج
  .٢٠٨ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٣) 
  .٢١١ ص١ الملكیة ج-العبادي(٤) 



 

 

 

٦٧

 

  : ًلغة المنافع تعریف  - أ
  . )١(به ینتفع ما لكل اسم وهي ،منفعة جمع المنافع

  :ًاصطالحا المنافع  - ب
 مــن المقــصودة الفائــدة أو ،واســتغاللها العــین اســتعمال عــن تنــتج التــي العرضــیة دةالفائــ هــي

  .)٢(وغیرها الدابة وركوب ،الدار كسكنى ،العین
  : النزاع محل تحریر

 مالیـــة فـــي اختلفـــوا ولكـــنهم ،)٣(قیمـــة ذا كانـــت إذا ًأمـــواال األعیـــان اعتبـــار علـــى الفقهـــاء اتفـــق
  : )٤(قولین على المنافع
 فـــي كمـــا ،معاوضـــة عقـــد علیهـــا ورد إذا إال بنفـــسها متقومـــة ًأمـــواال تعـــد ال المنـــافع إن :األول القـــول
  .)٥( الحنفیة األئمة قول وهو ،علیه یقاس وال ،القیاس خالف على وذلك ،اإلجارة
  .)٦( الفقهاء جمهور قول وهو ،مضمونة متقومة ًأمواال تعد المنافع إن :الثاني القول

                                                        
  .٨٤٩ ص٢ المصباح المنیر ج- ، الفیومي٤٥٠٧ لسان العرب ص-ابن منظور(١) 
  .٣٣١خل في الفقه اإلسالمي ص المد-،  شلبي١١٥ ص١ج: ١٢٥ درر الحكام، المادة -حیدر(٢) 
 -، الرصــاع١٧٢-١٧٠ ص٣ المــدخل الفقهــي العــام ج-، الزرقــا٣٣٢ المــدخل فــي الفقــه اإلســالمي ص-شــلبي(٣) 

 ١١ اإلنــصاف ج- ، المــرداوي٦-٥ ص٢ مغنــي المحتــاج ج-، الــشربیني٣٢٧-٣٢٦شــرح حــدود ابــن عرفــه ص
  .٧ص

 الملكیــة ونظریــة العقــد - ، أبــو زهـرة٢٧-٢٦عیة ص الهــامش، أحكـام المعــامالت الــشر١٤ الملكیــة ص-الخفیـف(٤) 
- ، شــلبي٢٠٥ ص٣ المـدخل الفقهـي العـام ج- ، الزرقـا١٦٢ األمـوال ونظریـة العقـد ص- ، موسـى٥٩-٥٦ص

 ١ الملكیـــة ج- ، العبـــادي٣٥-٣٤ قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة ص- ، حمـــاد٣٣١المـــدخل فـــي الفقـــه اإلســـالمي ص
ــــي٣٣-٣٢ ص٣٦وعة الفقهیــــة ج الموســــ- ، وزارة األوقــــاف الكویتیــــة٢١٧-٢١١ص  الفقــــه اإلســــالمي -، الزحیل

  .٤٢-٣٥ مقاصد الشریعة الخاصة ص- ، بن زغیبة٢٨٧٨ -٢٨٧٧ ص٤وأدلته ج
 درر الحكـــام، المـــادة -، حیـــدر١٤٥ ص٧ بـــدائع الـــصنائع ج- ، الكاســـاني٧٩-٧٨ المبـــسوط ص -السرخـــسي(٥) 

  .١١٤ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-، الزرقا١١٦-١١٥ ص١  ج١٢٦
 ٢ كــشاف القنــاع ج-، البهــوتي٥ ص٢ مغنــي المحتــاج ج-، الــشربیني٤٤٢ ص٣ حاشــیة الدســوقي ج-الدسـوقي(٦) 

  .٢٢٢-١٩٧ ص٣ المنثور ج-، الزركشي٤٥٩ص



 

 

 

٦٨

ف فــي هــذه المــسألة إلــى نظــرة الفقهــاء إلــى المــال فمــن ذهــب إلــى یرجــع ســبب الخــال: ســبب الخــالف
نفعـة المباحـة اشتراط العینیة واالدخار في المال قـال بعـدم مالیـة المنـافع ، ومـن ذهـب إلـى اشـتراط الم

  .قال بمالیة المنافع
  : األدلة

  : أدلة القول األول
  : صحاب القول األول باألدلة اآلتیةاستدل أ

  :ن وجوه م من المعقولأدلة
ـــالتمول ویقـــصد ،والتقـــوم بـــالتمول إال تثبـــت ال المالیـــة صـــفة إن .١  وادخـــاره ،الـــشيء صـــیانة: ب
 حیـــز إلـــى العـــدم حیـــز مـــن خرجـــت فكلمـــا ،أعـــراض ألنهـــا ؛زمـــانین تبقـــى ال والمنـــافع ،الحاجـــة لوقـــت
 لـه لـشيءا أن یعنـي :مّوالتقو لها، وجود ال معدومة التمول بمفهوم المنافع نإف وعلیه ،تالشت الوجود
 ،اإلحــراز یــسبق ال نــهإف ،وجــوده بعــد حتــى یتقــوم اّولمــ ،وجــوده یــسبق ال المتقــوم والــشيء ،مادیــة قیمــة

 والمنـافع ،ًمتقومـا ًمـاال یعـد ال المحرز فغیر وعلیه ،زمانین یبقى ال فیما یكون ال الوجود بعد واإلحراز
 ،)٢( "المنفعـة فـي یتـصور ال اإلتـالف ":قالوا ولذا .)١(متقومة وال متمولة غیر فهي ،تحاز وال تحرز ال

 بــال إحــراز وال ،إحــراز بــال تقــوم ال إذ ،متقومــة غیــر ألنهــا ؛المتقــوم بالمــال المنــافع تــضمن ال" :وقــالوا
  . )٣("لألعراض بقاء وال ،بقاء

   :سبق ما على ویرد
ـــة فهـــي معدومـــة كانـــت نٕاو المنفعـــة أن  النـــاس نأل وذلـــك ؛العـــرف فـــي ًمـــاال وتعتبـــر ،متمول

 المعلــوم مـن نــهأ كمـا ،ًشـرعا معتبــر العـرف أن المعلـوم ومــن ،ومعاشـهم معـامالتهم فــي ًمـاال عتبروهـاا
 ،منفعتهــا فــوت ألنــه ؛ســكناها مــدة بقــدر مالكهــا یعــوض نــهإف ،صــاحبها إذن بغیــر ًدارا ســكن مــن أن

                                                        
 ٥ تبیــین الحقـــائق ج-، الزیلعــي١٧٢ ص١ كــشف األســرار  ج-، البخــاري٧٨ ص١١ المبــسوط  ج-السرخــسي(١) 

  .٢٣٤ص
  .١٤٦ ص٧ بدائع الصنائع ج-ي، الكاسان٧٩ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(٢) 
  .١٢١ ص٢ التنقیح ج-صدر الشریعة(٣) 



 

 

 

٦٩

 :فقـالوا ،متـصور الحنفیـة عنـد المنـافع ٕواتـالف ،)١(صـاحبها على المال من ًجزءا فوت قد یكون وبذلك
  . العین بقیت ما باقیة المنفعة نوأل ،)٢("عقد بشبهة أو بعقد یكن لم ما یضمن ال المنافع إتالف إن"

 وعلــى تبقــى، ال والمنفعــة تبقــى العــین نأل ؛المالیــة فــي دونهــا فهــي ،العــین تماثــل ال المنفعــة .٢
 بالمثــل مقــدر فعــةالمن علــى العــدوان فــضمان ،األعیــان دون فإنهــا ،مــال المنفعــة نأبــ تــسلیمهم فــرض
 تـضمن ال المنفعـة فكـذلك بـالعین، یـضمن ال والدین بالنسبة، یضمن ال كالمال، المماثلة لعدم بالنص
 بالمثــل مقــدر اإلتــالف ضــمان نأو ،ظلـم فیــه والمنفعــة العــین بـین التماثــل إقــرار أن واعتبــر ،)٣(بـالعین
 . )٤(اإلتالف بسبب ؛المتلف قدر على الزیادة إیجاب یجوز فال ،بالنص

  .)٥( :بعدة وجوه االستدالل السابق ویناقش
  : الوجه األول

 ًمــاال تكــون أن أو، لهــا ًمــثال لیــست أنهــا منــه یلــزم ال ،عــرض وأنهــا العــین دون المنفعــة كــون نأ 
  .ًمتقوما

  وتقومها مالیتها في بل ،عدمها أو لألعیان مماثلتها لیست مسألتنا في النزاع محل إن ثم. 

  ــــم ــــان إن ث ــــان ٕوانمــــا ،بالمنفعــــة ومتقــــ األعی ــــافع األعی ــــافع فالمقــــصود ،بالمن  ذوات ال األعیــــان من
  . )٦(األعیان

، فــإذا والزجــر الظلــم لــدفعفــي اتــالف منــافع النــاس؛ وذلــك  التفــاوت اعتبــار یــسقط أنــه :الوجــه الثــاني
   .ُاعتبر التفاوت بین المنفعة والعین فإنه یسقط حق المتلف ماله

 للجبــران الــضمان وجــوب فأمــا ،والحــبس التعزیــر للزجــر أوجبــوا قــد الحنفیــة أن :ویجــاب عنــه
 قیــام مــع ،منــه ینتــصف ولكــن ،یظلــم ال الظــالم نأو علیــه، الزیــادة تجــوز ال وجــه علــى بالمثــل فیتقــدر
 الــضمان یوجـب لـم ٕواذا ،الـشرع إلـى ًمـضافا ًظلمـا كـان تلـفأ مـا علـى الزیـادة أوجبنـا ولـو ،مالـه حرمـة

                                                        
 بیـــع االســـم - ، النـــشمي٢٠٦ ص٣ المـــدخل الفقهـــي العـــام ج-، الزرقـــا١٧٠ ص٥ نهایـــة المحتـــاج ج -الرملـــي(١) 

  .١٨٨٣ ص٥التجاري ج
  .٧٨ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(٢) 
  .٨٠-٧٩ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(٣) 
  .٨٠ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(٤) 
  .١٨٨٤ ص٥ بیع االسم التجاري ج-، النشمي٢٠٩-٢٠٨ ص ٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٥) 
  .١٨٨٤ ص٥ بیع االسم التجاري ج-، النشمي٢٠٩-٢٠٨ ص ٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٦) 



 

 

 

٧٠

 وحـق ،بالمثـل القـضاء علـى نقـدر ال أنـا وهـو ،حقنـا فـي ثابتـة لـضرورة لـكذ كـان المثـل، إیجاب لتعذر
 فكـان ًأصـال عنـه حقـه فیبطـل ،ِالمتلف مال في هدر والزیادة اآلخرة، إلى یتأخر بل ،یهدر ال المظلوم

 هـــذا مـــن عـــدلأ المماثلــة اعتبـــار بـــدون بالـــضمان القــضاء عـــن والكـــف المماثلـــة اعتبــار مـــن قلنـــاه مــا
  . )١(الوجه

 نأ طالمـا یكفـي ال هـذا نأبـ ،والحـبس التعزیـر ،لزجـرل بإیجـابهم : على جواب السرخسيویرد
 منـه فیؤخـذ ،بالمـال تقـدیرها ویمكـن ،للغیـر مملوكـة منفعـة من حق وجه بغیر ًیقینا استفاد قد الغاصب

 ،ًمـاظل لـیس وهـذا ،خـذأ مـا علـى زیـادة منه یؤخذ لم ألنه ؛ماله لحرمة ًانتهاكا هذا ولیس ،خذأ ما بقدر
ـــم هـــو هـــذا وخـــالف  غیـــر ًمیـــسورا غیـــره أو ،بالمثـــل القـــضاء دام ومـــا ،عنـــه منـــزه والـــشرع ،للمالـــك ظل
  . )٢(للحقوق ًحفظا یسقط ال نهإف ،معسور
 وبعـــد ،المعـــدوم یحـــل ال اإلتـــالف نٕاو ،ًمـــاال لـــیس والمعـــدوم ،معدومـــة كـــسبها قبـــل المنفعـــة .٣
  .یجوز ال السبب تحقق دون الحكم ثباتٕاو ،اإلتالف فعل لحله یبقى ال الوجود

  .بعقد تكون أن المنفعة الحنفیة اشترطوا لجواز بأن :ویعترض علیه
 وكــان ،القیــاس بخــالف ًشـرعا والتقــوم اإلحــراز حكـم للمنفعــة یثبــت بالعقــد بأنـه :ویجــاب عنــه 

 یقـــاس ال فغیـــره القیـــاس خـــالف علـــى ثبـــت مـــا أنعنـــد الحنفیـــة  والقاعـــدة ،)٣(والحاجـــة للـــضرورة هـــذا
 هــذا علــى دلــیلهم أن الكاسـاني اإلمــام كــالم مــن ویبـدو ،العقــود فــي المنفعــة مقـام العــین فأقــام ،)٤(علیـه

 ال والمعــدوم ،معدومــة للحــال والمنفعــة ،المنفعــة بیــع اإلجــارة إن" :قــال حــین )٥(االستحــسان االســتثناء
 باعتبـار ال زهـالتجوی سـبیل ال ًفـإذا ،المـستقبل فـي یؤخـذ مـا إلـى العـین إضـافة یجـوز فال ،البیع یحتمل

                                                        
  .٨٠ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(١) 
  .١٨٨٥ ص٥ بیع االسم التجاري ج-النشمي(٢) 
 المــدخل الفقهــي -، الزرقــا١١٥ ص١ ج١٢٥ درر الحكــام، المــادة -، حیــدر٧٩ ص١١مبــسوط ج ال-السرخــسي(٣) 

  .٢٠٥ ص٣العام ج
  .٣٤-٣٣ ص١ ج١٥ درر الحكام، المادة -حیدر(٤) 
هــو عــدول المجتهــد عــن مقتــضى قیــاس جلــي إلــى :  هــوًواصــطالحا، ً حــسناِ الــشيءُّ هــو عــد:االستحــسان لغــة(٥) 

 - ابــن قدامــة.حكــم مــسالة عــن نظائرهــا لــدلیل خــاص مــن كتــاب أو ســنة أو هــو العــدول ب،مقتــضى قیــاس خفــي
  .٧٩ علم أصول الفقه ص- ، خالف٨٥روضة الناظر ص



 

 

 

٧١

 فــي الحاجــة هــذه مثــل تتحقــق وال )١("الجــواز ًاستحــسانا لكــن ًرأســا جــواز فــال ،المــآل باعتبــار وال الحــال
  . )٢("واإلتالف التقوم ینعدم وباعتبارها ،معتبرة الحقیقة فتبقى ،العدوان

  : من وجهین للمصلحة اإلجارة بعقد المنافع تقویم تجویزهم على ویعترض
 ،المنــافع أصــل فــي ةمتحققــ المنــافع تقـویم جلهــاأ مــن زتمأجــ التــي العلـة هــذه أن :الوجــه األول

 وهـي ،العلـة لـنفس ًأمـواال المنـافع أصـل اعتبـار بوجـوب یقـضي وهـذا ،یـرد لـم أم عقـد علیهـا ورد سواء
 ًحقوقـــا ئینـــش فهـــو ،األشـــیاء خـــصائص مـــن یغیـــر نـــهأ علیـــه یعهـــد لـــم ًشـــرعا العقـــد نأل؛ المـــصلحة
 یـصح ال بمـال لـیس فمـا ،ال أو ًمتقومـا ًماال المحل كون هو عدمه أو العقد صحة رومعیا ،والتزامات

  . )٣(طبیعته من یبدل وال علیه العقد یرد أن یصح ًماال كان وما ،علیه العقد یرد نأ
  .فیه عدوان وال ،وهفاعتبر ،الولي واستئجار الصداق في ذلك بخالف قالوا  أن الحنفیة:الثاني

 ،للحاجــة بالعقــد والتقــوم اإلحــراز حكــم یظهــر أنــه فــي الــصداق واســتئجار الــولي ":ویجــاب عــن الثــاني
  . )٤("واإلحراز التمول صفة باعتبار ولكن ،مصالحنا إلقامة مخلوق هو لما اسم والمال

 ذلــك مـن عــمأ هـو بـل ،فحــسب واإلحـراز بـالتمول معتبــر المـال أن سلمُنـ ال بأننــا :ویـرد علــى الجـواب 
  .  )٥(كالمنفعة رازهإح یمكن ما كل لیشمل

  .واعتراضات مآخذ من علیها یرد ما برزأو ،المنافع مالیة بعدم القائل األول القول أدلة خالصة هذه
  : أدلة القول الثاني 

  : استدل أصحاب القول الثاني باألدلة اآلتیة 
  : نآمن القر

  .)٦ (M³  ²  ±     °  ¯  ®    ¬     «  ª  ©  ¨      §  ¦´    L  :قوله تعالى -١

                                                        
  .١٧٣ ص٤ بدائع الصنائع ج-الكاساني(١) 
  .٧٩ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(٢) 
  .٢٨٢ الفقه المقارن ص-الدریني(٣) 
  .٧٩ ص١١ المبسوط ج-السرخسي(٤) 
  .١٨٨٦ ص٥تجاري ج بیع االسم ال-النشمي(٥) 
   .٢٧من اآلیة : سورة القصص(٦) 



 

 

 

٧٢

.  /  M  3  2  1  0 :  لقولــه تعـــالى ًمــاال أن مــن شــروط الــصداق أن یكــون :جــه الداللــةوو

8  7  6  5       49    L )نــرى أن صــداق زوجــة ســیدنا موســـى األولــى اآلیــة وفــي )١ 
 حن النكــــاأ وً وعلیــــه فالمنفعــــة تــــصلح ألن تكــــون صــــداقاي المنفعــــة؛ وهــــاإلجــــارة،علیــــه الــــسالم كــــان 

  )٢( .أمر قد قرره الشرع وهو ، جائزرةباإلجا
  : من السنة

 أملكناكهــا ":للرجــل قــال  النبــي أن الحــدیث ففــي، نآللقــر تعلیمــه علــى للرجــل  النبــي تــزویج  -١
  .)٣("نآالقر من معك بما

 تعلـیم أن المعلـوم ومـن ،)٤(نآالقـر إیاهـا تعلیمـه مهرهـا جعـل  نـهأیدل ظاهر الحدیث   :وجه الداللة
   .مال المنفعة أن على فدل ،المال الصداق في ویشترط ،نفعةم نآالقر

  : من المعقول
 ،لمنافعهــا بــل ،لــذاتها تقــصد ال األعیــان نأل ؛ذاتهــا بحــد أمــوال وهــي ،كاألعیــان المنــافع نأ .١
  .  )٥(واإلتالف الغصب في كما فیه الضمان فیجب، الناس عرف ذلك وعلى

 تـــصیر ال فالـــذوات ،بـــذواتها ال األشـــیاء افعمنـــ فـــي كامنـــة والمـــصلحة ،إلیهـــا یمیـــل الطبـــع نأ .٢
 تقــــاس واألشــــیاء الحاجــــات فأثمــــان  ،)٦(ًمــــاال یكــــون ال فیــــه منفعــــة ال مــــا فكــــل بمنافعهــــا، إال ًأمــــواال

 . )٧(بمنافعها

                                                        
   .٢٤من اآلیة : سورة النساء(١) 
  .٢٦٣ ص١٤ الجامع ألحكام القران ج-القرطبي(٢) 
ح ، ١٣ ص٧ بــاب عــرض المــرأة نفــسها علــى الرجــل الــصالح ج- كتــاب النكــاح-أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه(٣) 

جـواز كونـه تعلـیم قـران وخـاتم حدیـد، وغیـر ذلـك مـن  بـاب الـصداق و- كتـاب النكـاح-، مسلم في صحیحه٥١٢١
  .١٤٢٥ح ، ٥٦٠، ص"قلیل وكثیر واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن ال یجحف به

ن إیاهــا أجعــل تعلیمـه القــر"والــنص . ٢٦٩ ص٢ معــالم الـسنن ج- ، الخطــابي٢١٤ ص٩ شــرح مـسلم ج-النـووي(٤) 
  ".مهرا لها 

، والعجیــب أن اإلمـام السرخــسي ٣٢٢ ص٢ بدایـة المجتهـد ج- رشــد، ابـن١٧٠ ص٥ نهایـة المحتــاج ج-الرملـي(٥) 
 بمـا لـیس فـي كتـب الـشافعیة أنفـسهم ، وهـو مـذهب الجمهـور بأدلـة وتفـصیل،رحمه اهللا قد استدل لمذهب الشافعیة

  .٨٠-٧٨ ص١١ المبسوط ج-رحمة اهللا على الجمیع، انظر السرخسي
 المــدخل فــي -، شــلبي٥٧ الملكیــة ونظریــة العقــد ص-ة، أبــو زهــر٢٦ أحكــام المعــامالت الــشرعیة ص-الخفیــف(٦) 

  .٢٠٨ ص٣ المدخل الفقهي العام ج- ، الزرقا٣٣٢الفقه اإلسالمي ص
  .٢٠٥ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٧) 



 

 

 

٧٣

 وألنهـــا ،أصــلها بحیــازة حیازتهـــا إلمكــان أمــوال فالمنـــافع ،المالیــة فــي الحیـــازة یــشترط كــان إذا .٣
  .  )١(سبق كما األعیان طلب من المقصودة

 وبالتـالي ،ومنـشؤها المنفعـة محـل ألنهـا ؛العـین إلـى أضـیف ٕوانمـا ،المنـافع علـى یـرد العقد أن .٤
 ًأمـواال تكـن لـم لـو ألنهـا ؛مالیتهـا دلیـل وضـمانها ،ًفاسـدا أم ًصـحیحا العقـد كـان ًسـواء مضمونة تصبح

ــــت مــــا ــــ ،األشــــیاء خــــصائص یغیــــر ال أســــلفنا كمــــا العقــــد نأل ؛ًأصــــال العقــــد قبل  ًحقوقــــا ینــــشئ هولكن
  .  )٢(خواصها ویقرر ،والتزامات

 منـــافع علـــى االعتـــداء علـــى ٕواغـــراء ،النـــاس لحقـــوق ًتـــضییعا ًأمـــواال المنـــافع اعتبـــار عـــدم نأ .٥
  . )٣(وعدالتها اإلسالمیة الشریعة مقاصد ینافي ما وهذا ،غیرهم یملكها التي األعیان

  .قومهاوت المنافع بمالیة القائل الجمهور مذهب أدلة خالصة هذه
  :الترجیح

 أقــوال مــن ًراجحــا  بمــا أراهأردفــهال بــد أن  كــان ،الفــریقین أدلــة اســتعراض فــي البــسط هــذا بعــد
  :التوفیق وباهللا فأقول العلماء

 بمالیـــة القائـــل وهـــو ،الفقهـــاء جمهـــور رأي هـــو لةأالمـــس هـــذه فـــي ًراجحـــا أراه الـــذي الـــرأي إن
  : )٤(یلي فیما أوجزها أسباب لعدة المنافع

  .الحنفیة مذهب منها یخل لم التي ،االعتراضات من وسالمتها الجمهور أدلة قوة :ًأوال
  .العصر ومتطلبات ،الشریعة لروح موافق المنافع بمالیة القول إن :ًثانیا
 فهــي ،معدومــة كانــت نٕاو فهــي ،النـاس معــامالت فــي العــام العـرف یوافــق المنــافع بمالیــة القـول :ًثالثــا

ًشرعا، وعرفا معتبرة    .الشرع في معتبر العرفًلى القول بأنها معتبرة عرفا، فوع ،ً
ـــا  ،اآلخـــرین علـــى االعتـــداء لبـــاب فـــتح فیـــه المنـــافع مالیـــة بعـــدم القـــول أن مـــن بیانـــه ســـبق مـــا :ًرابع

  .األیام هذه في الناس ذمم فساد مع العقاب من واإلفالت

                                                        
  .٣٣٢ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي(١) 
  .٥٧ الملكیة ونظریة العقد ص- ، أبو زهرة٨-٧ ص٨ المغني ج-ابن قدامه(٢) 
   .٣٥ قضایا فقهیة معاصرة ص- ، حماد٢٠٩ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٣) 
 الملكیـة - ، العبـادي٥٧ الملكیة ونظریة العقد ص- ، أبو زهرة٢٨-٢٧ أحكام المعامالت الشرعیة ص-الخفیف(٤) 

   .٢١٧-٢١٦ص



 

 

 

٧٤

" :الزرقــا األســتاذ قــال عقلیـة، تعلــیالت فهــي الحنفیـة أدلــة أمــا ،شـرعیة أدلــة الجمهــور أدلـة إن :ًخامــسا
 مــن ال الـشریعة أدلـة مـن قــوى واضـح دلیـل علیـه لــیس نفـسها فـي قیمـة ذات غیــر المنـافع اعتبـار نإفـ

  .)١( "المادیة النزعة في غلو هو ٕوانما ،نصوصها من وال أصولها
، )٢(مــواطنال مــن عــدد فــي بهــا وقــالوا ،المالیــة بعــدم بمــذهبهم یلتزمــوا لــم األحنــاف األئمــة إن :ًسادســا

 بـل ،)٣(للفـساد ًودفعـا لهـم ًوزجـرا ،الغاصـبین لكثـرة ؛بالـضمان اإلفتـاء مذهبـه فـي المفتـین بعـضهم وألزم
 ،الیتـیم مـال فاسـتثنوا ،قاعـدتهم مـن االسـتثناء إلى عمدوا الحقوق إضاعة إلى یؤدي نهأ تبینوا لما إنهم

 ذلــك وعللــوا، )٤(منفعتهــا غاصــب علــى الــضمان وأوجبــوا ،لالســتغالل المعــدة واألمــوال ،الوقــف ومــال
  . )٥(الزمنیة بالمصلحة

  . )٦(نظریتهم فساد على ًدلیال اواعتبره االستثناءات هذه الدریني األستاذ وانتقد
 إذ ،األعیـان فـي النظـرة یـضیق ولم ،إلیه والتفت ،المال من المعنى عملأ المنافع بمالیة القول :ًسابعا

 ونزلهـا قومهـا قـد الـشرع( :الـسالم عبد بن العز قال ، ذواتها یسول منافعها هو منها األعظم المقصود
  .)٧()األموال جمیع من األظهر الغرض هي المنافع نأل قال ثم ... األموال منزلة

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢٠٨ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(١) 
  .١٤٣ ص٥ بدائع الصنائع ج-الكاساني(٢) 
  .٤٠-٣٩  مقاصد الشریعة الخاصة ص-بن زغیبة(٣) 
  .٦٨٥ ص١ج  درر الحكام-حیدر(٤) 
  .٢٠٩ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٥) 
  .٢٨٣ الفقه المقارن ص-الدریني(٦) 
  .٢٦٩ ص١ قواعد األحكام ج-ابن عبد السالم(٧) 



 

 

 

٧٥

 
  : ًلغة الدین تعریف  -  أ

 ،)١(حاضـر غیـر شـيء كـل أو جـل،أ إلـى القـرض أو القـرض، علـى یطلـق وهـو الدیون،مفرد 
 دفـــع والمداینـــة والتـــداین ،)٢(مـــدین فهـــو إعطـــاء أو ًأخـــذا إمـــا ًدینـــا معـــه تعاملـــت إذا ًفالنـــا داینـــت الیقــ

ـــدین !  "  #  $  M 8 7  ومنـــه ،)٣(یلتزمـــه واآلخـــر یدفعـــه حـــدهماأ نأل ؛بـــذلك وســـمى ،ال

*   )  (  '  &  %+ L )٤(.  
  :ًاصطالحا الدینتعریف   - ب

 وسـیلة بـأي المالیـة وغیـر ،المالیـة الحقوق كل التعریف فشمل )٥( "الذمة في حق لزوم"  :هي
 أو للعبـاد ًحقـا منهـا كـان مـا غیرهـا،م أ ،جنایـة مأ ،إتـالف مأ ،بیـع مأ ،قـرض بسبب كانتأ سواء ثبتت
  .)٦(وغیرها والزكاة كالصالة تعالى هللا ًحقا

  : الدین مصطلح استعمال
  :)٧(مختلفین باعتبارین الدین مصطلح الفقهاء استعمل

  ): التعلق (الشكلیة الناحیة من: األول
 المعــــین الــــشيء" :وهــــي العـــین مقابــــل فــــي االعتبــــار بهـــذا الــــدین مــــصطلح الفقهــــاء یـــستعمل

  .)٨("حاضرتین دراهم وصبرة ،حنطة وصبرة ،وكرسي ،وحصان ،وسیارة، كبیت المشخص،
                                                        

 القـاموس - ، الفیروزآبـادي١٧٥ن ص مفـردات غریـب القـرا- ، األصـفهاني١٤٦٧ لسان العرب ص-ابن منظور(١) 
  .٢٢١ ص٤المحیط ج

 -، الفیــومي١٣٣-١٣٢ ص١ القــاموس الفقهــي ج-، أبــو جیــب٣٢٠ ص٢ معجــم مقــاییس اللغــة ج-ابــن فــارس(٢) 
  .٢٧٩ ص١المصباح المنیر ج

  .٣٢٣ مفردات غریب القران ص-األصفهاني(٣) 
  .٢٨٢من اآلیة : سورة البقرة (٤) 
الموسـوعة - ، وزارة األوقـاف الكویتیـة٣٦ قـضایا فقهیـة معاصـرة ص-، حمـاد٢٠ ص٣ فـتح الغفـار ج-ابن نجـیم(٥) 

  .١٥٨، المادة ٢٥٧ ص١ درر الحكام ج-،  حیدر١٤٢ ص٢١الفقهیة ج
   .٣٦ قضایا فقهیة معاصرة ص- ، حماد١٤٢-١٠٢ ص٢١ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(٦) 
   .١٨٩ وما بعدها، قضایا فقهیة معاصرة ص١٠ دراسات في أصول المداینات ص-حماد(٧) 
، ٢٦٤ ص٥ ج- الموســـوعة الفقهیـــة-، وزارة األوقـــاف الكویتیـــة١٥٩ المـــادة ٢٥٩ ص١ درر الحكـــام ج-حیـــدر(٨) 

 ، ، وذات القیمـة تنقـسم إلـى متقومـةً وال قیمـة لهـا فـال تعـد مـاال،ً فتعد أمواال،وتنقسم األعیان إلى أعیان ذات قیمة
  .٣٢ أحكام المعامالت الشرعیة ص- وغیر منقولة، الخفیف، منقولة– وقیمیة ،ة مثلی–وغیر متقومة 



 

 

 

٧٦

 المعـین نإفـ، )١(غیـره مأ ًنقـدیا كـان سـواء تـشخیص وال تعیین غیر من الذمة في یثبت ما" :هو والدین
  . )٢(ًمعینا یكون ال الذمة في استقر وما ،الذمة في یستقر ال

  ):والمحتوي المضمون (الموضوعیة الناحیة من: الثاني
  :بمعنیین االعتبار بهذا الفقهاء استعمله وقد ثبوته، ومصادر وجوده أسباب اعتبار :به والمقصود

 كانــت ســواء األســباب مــن ســبب بــأي )٣(ناإلنــسا ذمــة فــي یثبــت مــا كــل فیــشمل ،عــام ىًبمعنــ :األول
 ،للحقــین الــدین مــصطلح شــمول علــى یــدل مــا المطهــرة الــسنة وفــي ،للعبــاد ًحقوقــا مأ تعــالى هللا ًحقوقــا
:  فقــال المتوفــاة أمــه عــن شــهر صــوم قــضاء عــن ســأله الــذي للرجــل  النبــي جــواب الحــدیث ففــي

 أكنــت دیــن أمـك علــى كـان لــو أرأیـت":  قـال الحــج فـي ومثلـه ،)٤("یقــضى أن أحـق اهللا فــدین نعـم"
 لمــا  كقولــه المــال بمعنــى أخــري أحادیــث فــي ورد وقــد )٥("بالوفــاء أحــق فــاهللا اهللا اقــضوا قاضــیته؟

 فقـد .)٦("دینـه ّوعلـى قتـادة أبـو فقـال دنـانیر ثالثـة نعـم، قالوا دین علیه هل"میت على لیصلي دعي
 كثیـر عنـد اسـتعماله جـرى هـذا وعلى الذمة، في ثابت نهأ العتبار ،ًدینا والحج الصوم  النبي سمى
  .  )٧(المعنى بهذا الفقهاء من

 أو ،عقــد بـسبب ؛اإلنـسان ذمـة فـي یثبــت مـا وهـو ،فقـط بـاألموال یتعلــق مـا أي خـاص ىًبمعنـ :الثـاني
  .الخالف فیه وقع الذي وهو، )٨(ومصاهرة قرابة أو ،التزام تحمل أو ،استقراض أو ،استهالك

  
                                                        

  .١٥٨ المادة ٢٥٧ ص١ درر الحكام ج-حیدر(١) 
 مــــصادر الحــــق -، الــــسنهوري١٧٢ ص ٣ المــــدخل الفقهــــي العــــام ج-، الزرقــــا٢٥٢ ص٢ الفــــروق ج-القرافــــي(٢) 

  .٢٣ص
  .٦٦ ص٤ فتح الباري ج-ابن حجر(٣) 
، مــسلم فــي ١٩٥٣ح ،٣٥ ص٢ بــاب مــن مــات وعلیــه صــوم ج- كتــاب الــصوم- صــحیحهأخرجــه البخــاري فــي(٤) 

  .١١٤٨ح ،٤٤٢ باب قضاء الصیام عن المیت ص- كتاب الصیام-صحیحه
 ٢ بـــاب الحـــج والنـــذور عـــن المیــت والرجـــل یحـــج عـــن المـــرأة ج- كتـــاب الــصوم-أخرجــه البخـــاري فـــي صـــحیحه(٥) 

  .١٨٥٢ح ،١٨ص
، ٩٤ ص٢ بـاب إن أحـال دیـن المیـت علـى رجـل جـاز ج- الحوالـة والكفالـة كتـاب-أخرجه البخاري فـي صـحیحه(٦) 

  .٢٢٨٩ح 
  .١٩٠ قضایا فقهیة معاصرة ص-حماد(٧) 
ابـن "  باستقراضـهً ومـا صـار فـي ذمتـه دینـا،مـا وجـب فـي الذمـة بعقـد أو اسـتهالك: "لذلك عرفه ابـن عابـدین بأنـه(٨) 

  .٦٣ ص٢٠ رد المحتار ج-عابدین



 

 

 

٧٧

  : النزاع محل تحریر
 الحـق أن علـى اتفقـوا أنهـم كما ،)١(قیمة ذا كانت إذا ًأمواال األعیان اعتبار على الفقهاء اتفق

 أحكامـه، مـن شـيء علیـه یترتـب وال ًمـاال یعتبـر ال نـهإف ؛بـاألموال یتعلق ال كان إذا الذمة في الواجب
  :قولین لىع وذلك حقیقة ًماال یعد هل بالمال یتعلق كان إذا ،الدین في اختلفوا ولكنهم
  بــذلك ســمى ًمــاال قبــضه عنـد لــصیرورته ولكــن ،حقیقــة ًمـاال ُّعــدُی ال الذمــة فــي نالـدی إن :األول القــول
  . )٣(الشافعیة عند وقول ،)٢(الحنفیة األئمة قول وهو ،ًمجازا
  .)٥(والحنابلة)٤(للشافعیة قول وهو ،ًماال عدالدین ی إن :الثاني القول

 فمـن شـرط ،إلى نظرة الفقهـاء إلـى المـال  في مسألة مالیة الدیونیرجع سبب الخالف: سبب الخالف 
 ألن القــبض ؛ ال یتـصور قبــضه، ألن الــدین وصـف شــاغل للذمــة؛ قـال بعــدم مالیــة الـدین،فیـه العینیــة

  .ظر إلى حقیقتها فقد قال بمالیتها، وأما من ن، ولیس هنا شيء موجودفي الموجودات
  :األدلة

  :أدلة القول األول
  : اب القول األول باألدلة اآلتیةصحاستدل أ

 ،معــین بمــال یتعلــق وال ،لمحلــه وال ،لــه تحقــق غیــر مــن الذمــة فــي وجــوده مقــدر وصــف الــدین أن .١
  .  )٦(ًموجودا ًشیئا لیس والدین ،الموجود صفات من فالمالیة

                                                        
 -، ابـن عرفــه١٧٢-١٧٠ ص٣ المـدخل الفقهـي العــام ج-، الزرقــا٣٣٢فقـه اإلسـالمي ص المـدخل فــي ال-شـلبي(١) 

 ١١ اإلنــصاف ج-، المــرداوي٦-٥ ص٢ مغنــي المحتــاج ج- ، الــشربیني٣٢٧-٣٢٦شــرح حــدود ابــن عرفــه ص
  .٧ص

 ١ درر الحكــــام ج-، حیـــدر٢٣٤ ص٥ بـــدائع الـــصنائع ج-، الكاســــاني٣٥٤ األشـــباه والنظـــائر ص-ابـــن نجـــیم(٢) 
  .١٥٨ادة ، الم٢٥٧ص

   .١٦١-١٦٠ ص٢ المنثور ج-الزركشي(٣) 
  .١٦١-١٦٠ ص٢ المنثور ج-الزركشي(٤) 
 بإحـداهما أو ًمبادلة عین مالیـة أو منفعـة مباحـة مطلقـا:" ویتضح مذهبهم من خالل تعریفهم للبیع فقد عرفوه بأنه(٥) 

  .١٢١ ص٣ شرح منتهى اإلرادات ج- البهوتي.ًأي دینا" بمال في الذمة 
 ٣ المــدخل الفقهــي العــام ج-، الزرقــا١٦١ ص٢المنثــور ج-، الزركــشي٢٣٤ ص٥ بــدائع الــصنائع ج-ســانيالكا(٦) 

  .١١٢-١١١-٣٦ قضایا فقهیة معاصرة ص-، حماد١٦٩-١٦٨ص



 

 

 

٧٨

 ًحقـا ونیكـ قـد المـال نأل ؛ًمـاال یكـون أال بالذمـة الـدین تعلـق مـن یلـزم ال أنـه :ویناقش هذا االستدالل
  .المعاوضة یقبل مما الحق هذا كان إذا ،الحقوق من
 نأبـ یكـون بالـدین فالوفـاء ،المقاصـة طریـق عـن یكـون بـه الوفـاء نأل ؛قبـضه یتصور ال الدین أن .٢

 منهمـا كـل أصـبح فكأنمـا ،بینهمـا المطالبـة فتمتنـع ،لـه مـا بمثـل للدائن ًمدینا السداد بعد المدین یصبح
  . )١(لدینه ًمستوفیا

ــ  بــل بــه، مــسلم غیــر ،التقــاص طریــق عــن إال یكــون ال الــدیون فــي الوفــاءالقــول ب نأ :ًاقش أیــضاوین
 وبرئــت الــدین ســقط ،بذمتــه المتعلــق المــال المــدین أدى فــإذا ،أفــراده مــن مثلیــة عــین بــأي أداؤه یكــون
  . )٢(المستوفي ذمة في الدین لتقدیر حاجة وال ،الوفاء یحصل قبض الذي وبالمال ،ذمته

  :لقول الثانيأدلة ا
  : استدل أصحاب القول الثاني باألدلة اآلتیة 

 علیـــه تجــوز وال ،وكفـــارتهم الموســرین نفقـــة فتلزمــه ،ًموســـرا یعــد النـــاس علــى ًدیونـــا ملــك مــن أن .١
  .  )٣(الصدقة علیه وحرمت ،النفقة علیه وجبت لما ٕواال ،ًماال یعد الدین أن بمعنى الصدقة،
  :الترجیح

 هـــو الــدیون مالیــة لةأمـــس مــن الــراجح أن أرى نيإفـــ ومناقــشتها قینالفــری أدلـــة اســتعراض بعــد
  :  لآلتيوذلك ،ًحكما ولیس ،حقیقة مال وأنها ،بمالیتها القول

  .لة القول األول من المناقشةدمة أ مع عدم سال، قوة ما استدل به أصحاب القول الثاني-١
 صــاحب ونُّیعــد والنــاس ات،المعاوضــ علیــه وتجــري ،یتمولونــه فهــم ،ًمــاال الــدین یعــد العــرف أن .٢

   .مال صاحب نهأ على الدین






                                                        
 المـدخل الفقهـي العـام -، الزرقـا٢٣٤ ص٥ بـدائع الـصنائع ج- ، الكاساني٣٥٤ األشباه والنظائر ص-السیوطي(١) 
  .١١٢، ٣٧فقهیة معاصرة ص قضایا -، حماد١٧٦-١٧٥ ص٣ج
  .١٥٢٦ ص٤ بدائع الفوائد ج-، ابن القیم٢٧٩ ص٢٠  مجموعة الفتاوى ج-ابن تیمیة(٢) 
  .١٦١ المنثور ص-الزركشي(٣) 



 

 

 

٧٩













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

٨٠

 
 الفقهــاء أن اتــضحو )ًتكلیفــا أو ســلطة الــشرع بــه یقــرر اختــصاص: (بأنــه الحــق تعریــف ســبق

 أو ،ممیــــزات مــــن للــــشخص یثبــــت مــــا كــــل فیــــشمل ،عــــام ًمعنــــى :األول ،بمعنیــــین الحقــــوق اســــتعملوا
 ،والمـسیل ،الـشرب كحـق ،مرافـق مـن بالعقـار یتعلـق فیمـا فیـستعملونه ،خاص ًمعنى :الثانيو سلطات
 غیــر الــشرعیة االعتباریــة المــصالح منهــا والمــراد ،المملوكــة والمنــافع ،األعیــان مقابلــة فــي أو ،والتعلــي

  . )١(المبیع وقبض ،ثمنال تسلیم كحق ،بتنفیذه تتصل لوازم من بالعقد یتعلق ما أو المحسوسة،
 إلـــى قـــسموه أنهــم ومنهـــا ،اعتباراتهــا اخـــتالف حــسب كثیـــرة ًأقــساما الحقـــوق الفقهــاء قـــسم وقــد

 فیـه یجـوز ال ومـا ،فیـه المعاوضـة یجـوزمـا  :فـي الفـصل األول توبین، )٢(المالي وغیر ،المالي الحق
 االعتباریـة األمـور مالیـة فـي توسـعوا قـد المعاصـرین الفقهـاء أن إال ،المـصالحة فیـه ولكـن ،المعاوضة

 فقـد ؛المملوكـة والمنـافع األعیـان مقابلة في یستعمل وما ،الخاص بالمعنى الحق أي ،المحسوسة غیر
 علـى مالیتهـا منـاط فـي واختلفـوا ،مباحـة مقـصودة منفعـة فیه ،اعتباري حق كل المالیة بالحقوق لحقواأ

  :قولین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٦راجع المبحث األول من الفصل األول في تعریف الحق ص(١) 
  .٢٣راجع المبحث األول في تعریف الحق ص(٢) 



 

 

 

٨١

  .)١(الملك أساس على تقوم لحقوقا هذه مالیة مناط أن :األولالقول 
  .)٢(المنافع من اعتبارها هو الحقوق مالیة مناط نأ: القول الثاني

  
  
  
  

                                                        
 -ابـن منظـور .فیـه والقـدرة علـى االسـتبداد بـه والتـصرف ،ً قهـرالـك وقیـل الم،يء هو احتـواء الـش:الملك في اللغة(١) 

 المعجــــم -، مجمــــع اللغــــة العربیــــة٣١٠ ص٣ القــــاموس المحــــیط ج-آبــــادي ، الفیــــروز٤٢٦٧لــــسان العــــرب ص 
  .٣٤٦ ص٢٧ تاج العروس ج-، الزبیدي٨٨٦ ص٢الوسیط ج

 مـع كثـرة اسـتخدامهم ، لـیس بـالهینًللملـك اختالفـا فالفقهاء قد اختلفوا فـي تعـریفهم :أما الملك في االصطالح
فــي :  الفــروق-القرافــي . ویعــسر حــده إدراكــه،لــه فــي كتــبهم ومــصنفاتهم، وقــد أقــر بعــضهم بأنــه قــد أشــكل ضــبطه

   . ٧٤:  الملكیة - ، الخفیف٤٧٠ شرح حدود ابن عرفه ص- ، ابن عرفه٣٤٧ ص٣الفرق المائة والثمانون ج
مــن كــان  ،بـسبب اخــتالف نظــرتهم إلیـهو ، فقـد تعرضــوا لــه،لملـك دونمــا تعریــفومـع ذلــك لـم یتــرك الفقهــاء ا
 ًا واحـدًا وتبنـي اعتبـار،ن فقهاء كل مذهب لم یتفقوا فـي نظـرتهم إلیـهأ حتى ، لذلكًالبدهي أن تختلف تعریفاتهم تبعا

  : وانقادوا إلى اعتبارین اثنین فیما بینهم،له
ر واحـد مـن الفقهـاء بهـذا االعتبـار بتعبیـرات مختلفـة ال مجـال  وقـد عرفـه غیـ:اعتبار الصفة الشرعیة للملك

 أو المنفعــة ،حكــم شــرعي مقــدر فــي العــین"  وأشــیر إلــى مظــان البقیــة ،لحــصرها، أكتفــي بنقــل تعریــف القرافــي لــه
 الفـروق -انظـر القرافـي" یقتضي من یضاف إلیـه مـن االنتفـاع بـالمملوك ومـن العـوض عنـه مـن حیـث هـو كـذلك 

  . ٢٢٣ المنثور ص- ، الزركشي٢٢٤ دستور العلماء نقال عن شرح النقایة ص-اضي نكري، الق٣٤٧ ص٣ج
 منهـا نقلـه األسـتاذ ًذكـر واحـداأ وكمـا أسـلفت :اعتبار أن الملك عالقة بین المالك والمملـوك یثبتهـا الـشرع

 -لخفیــفانظــر ا" اختــصاص حــاجز : " وأشــیر إلــى مظــان البقیــة حیــث عرفــه بأنــه،الخفیــف عــن القاضــي القابــسي
 شـــرح - ، ابـــن عرفـــه٣٢١ ص١ التلـــویح ج- ، التفتـــازاني٤ أحكـــام نـــزع الملكیـــة ص-، الغباشـــي٢٥الملكیـــة ص

 . ١٠٦ ص٤ الفتاوى الكبرى ج- ، ابن تیمیة٣١٤ تقویم النظر ص-، ابن الدهان٤٧٠حدود ابن عرفه ص
 ، الملــك بــشكل دقیــقبــرز حقیقــةأ ألنــه ؛ وتعریــف الملــك باالختــصاص الحــاجز أرجــح،ولعــل االعتبــار الثــاني

 ، والمنـــافع، مـــن ملكیــة األعیـــان:نـــه یـــشمل جمیــع أنـــواع الملكیــةٕانــه عالقـــة بــین المالـــك والمملــوك، وإمــن حیـــث 
 إال ،ن كـانوا یملكـونٕا أو ما تعلق به حق الغیر فهم و،نه یدخل فیه ناقصو األهلیةأنه یؤخذ علیه أوالحقوق، غیر 

 یـــسوغ ًاختــصاص حــاجز شــرعا: " بأنــهتعریــف الملــكعلیــه یمكـــن  و،أنهــم ال تــصح تــصرفاتهم مــدة وجــود العلــة
 -، الزرقــا٧٢-٧٠ الملكیــة ص- ، أبــو زهــرة٣٠-٢٥ الملكیــة ص-انظــر الخفیــف ".صــاحبه التــصرف إال لمــانع

، ٣٣٩ المدخل في الفقـه اإلسـالمي ص- الهامش، شلبي٣٣ ص٣ ، ج٢٤٢-٢٤٠ ص١المدخل الفقهي العام ج
  .١٠-٣ أحكام نزع الملكیة ص-غباشي، ال١٧٩-١٦٣ الملكیة ص-العبادي

  .٣٣٢-٣٣١ المدخل في الفقه اإلسالمي  ص- ، شلبي٤٢٤-١٩٦-٢٥:  الملكیة -الخفیف(٢) 



 

 

 

٨٢

  : ةاألدل
  : ة القول األولأدل

  :صحاب القول األول باألدلة اآلتیةاستدل أ
، الملــك قبیــل مــن فــالحقوق وحقیقتــه، الملــك جــوهر واالختــصاص ،االختــصاص جــوهر الحــق نأ -١

  .)١(حاجز اختصاص بأنه الملك فواّرَع من عند ًملكا یعتبر المال نأل ؛أموال الحقوقوعلیه ف
  : ویناقش هذا القول

 یــشمل الــسابقة بتعریفاتــه الملــك نأل ؛یــستقیم ال الملــك علــى لقیاســها الحقــوق بمالیــة القــول نأ    
 حـقك ،ٍبمـال لیـست مما حقوق من للشخص یثبت ما كل الملك في فیدخل ،االختصاص أنواع جمیع

 وخالصـة الحقـوق، كـل ولـیس ،الحقـوق مـن حـق هـو فالملـك ،وغیرهـا ،بالزوجة واالستمتاع ،الحضانة
 فهنــاك ،تملكــه یــصح حــق كــل ولــیس ،)٣(حــق ملــك فكــل )٢(الملــك مــن عــمأ الحــق نأ هــذا فــي القــول
 أن علــى الفقهــاء بعــض نــص وقــد ،)٤(تــصلح ال أخــرى وهنــاك لــك،للم ًمحــال تكــون أن تــصلح حقــوق
 فهـــي ،مقیـــد اختـــصاص أنهـــا إال ،اختـــصاص بأنهـــا عرفـــت وان فالملكیـــة ،)٥(بملـــك لـــیس الـــشفعة حــق

 وجـــــد ٕواذا ،والتـــــصرف االنتفـــــاع جـــــلأ مــــن تثبـــــت التـــــي علـــــى تقتــــصر بـــــل ،اختـــــصاص كـــــل لیــــست
 .)٦(ًملكا ولیس ًحقا فیصبح ،ًامقید لیس ولكن ،االختصاص

  :أدلة القول الثاني
  : حاب القول الثاني باألدلة اآلتیةاستدل أص

 فـي تـستعمل وهـي ،مـادي غیـر شـيء عـن  فكل منهما عبـارة، الشبه الواضح بین الحقوق والمنافع-١
 عنــد المنــافع مــن ًجــزءا باعتبارهــا أمــوال الحقــوق أن هــذا علــى وینبنــي ،األعیــان مقابــل فــي الحــال هــذا

  .بمالیتها القائلین
  

                                                        
  .١٩٤٥ ص٥ بیع االسم التجاري ج-الزحیلي(١) 
  .١٧١  الملكیة ص-، العبادي٥٣٧ شرح حدود ابن عرفه ص-الرصاع(٢) 
  .٢٤٢ ص١ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٣) 
  .١٧٢-١٧١ ص١ الملكیة ج-، العبادي٧١ الملكیة ص-لخفیفا(٤) 
  .١١٨ص ١٤ المبسوط ج-السرخسي(٥) 
  .١٧٢ الملكیة ص-العبادي(٦) 



 

 

 

٨٣

  : ویناقش هذا القول
 ووجـه الـشبه بینهمـا لـیس معنـاه أن نلحـق أحـدهما  غیـر مـسلم بـهبالمنـافع الحقـوق هذه إلحاق نأ ،

 فـي ًاوتنـافر ،مـسائل فـي ًتـداخال بینهمـا نأبـ قـرواأ نٕاو  فهم،)١(الفقهاء بعض باآلخر وهو ما ذهب إلیه
 وبتنافرهمــا محــسوسة، مادیــة أمــور علــى یقعــان ال أنهمــا فــي والحقــوق المنــافع بتــشابه وذلــك ،)٢(أخــرى

  :في
  .الحقوق بخالف خرلآل مملوكة بأعیان مرتبطة المنافع نأ -
  .الحقوق بخالف التأبید سبیل على بیعها یمكن ال المنافع -
  .الحقوق بخالف الغالب في مؤقتة ملكیتها المنافع -

   :الترجیح
ـــذي  بمالیتهـــا القـــول نأو ،المنـــافع كبیـــر حـــد إلـــى یـــشبه الحـــق مفهـــوم أن هـــو ًراجحـــا أراه وال

  : تي وذلك لآلصحیح المنافع مالیة على وقیاسها
 للفقهـاء مـستجدة آراء یجـد لـم بینهمـا بـالتفریق خـذوأ ،وحدها الحقوق مالیة لةمسأ بحث من كل أن 

 ،)٣(المنـافع مالیـة لةمـسأ عـن الـراجح رأیـه فـي وكـذلك ،أدلتـه أو بحثـه في یخرج ولم ،ًوحدیثا ًقدیما
 اتفقــوا نٕاو هــمو" ... :قــال أن أدلتهــا وســرد لةأالمــس هــذه بحــث أن بعــد العبــادي األســتاذ عبــر وقــد

 فـــي اختلفـــوا ألصـــحابها، مملوكـــة -الحقـــوق هـــذه محـــال أدق بتعبیـــر أو -الحقـــوق هـــذه أن علـــى
 كمـــا الحقـــوق هـــذه محــال مـــن یقـــصده والــذي" المـــال حقیقـــة تـــصویر فــي اخـــتالفهم نتیجـــة مالیتهــا
  .)٤(المنفعة ملك قبیل من فهي ،المنفعة محلها الملك قبیل من االرتفاق حقوق أن :أورده

 ال الحقـوق هـذه أن :وهـو ٌإشـكال یبـرز هنـا ،المنـافع مـن واعتبارها للحقوق المالیة إثبات دوبع
 ،بینهمـا للتفریـق وقفـة مـن ّبـد ال فكـان ؟االنتفـاع ملـك قبیـل مـن أم المنفعـة ملـك قبیـل مـن أهي ،تعرف

  .بأحدهما الحقوق إلحاق معیار لتوضیح ثم
  

                                                        
  .٢٠ الحقوق وااللتزامات ص- ، السند٤١-٤٠ ص١٨ ج الكویتیةالموسوعة الفقهیة(١) 
  .٢٠ عن القره داغي في المقدمة صً نقال، الحقوق وااللتزامات-السند(٢) 
 الفقــه -، الزحیلــي٣٣٢-٣٣١ المــدخل فــي الفقــه اإلســالمي ص- الهــامش، شــلبي١٤-١٣ الملكیــة ص-فیــفالخ(٣) 

  .٢٢٣-٢١٩ ص١ الملكیة ج- ، العبادي٢٨٧٨-٢٨٧٧ ص٤اإلسالمي وأدلته ج
  .٢٢٠ الملكیة ص-العبادي(٤) 



 

 

 

٨٤

  : االنتفاع وملك المنفعة ملك بین الفرق
 قـسموا قـد الفقهـاء أن بـینأ ،بینهمـا الفـرق ٕوایـضاح ،منهمـا واحـد كـل تعریـف في الشروع وقبل

  : )١(أقسام أربعة إلى محله باعتبار الملك
  .ومنفعة عین ملك .١
  .منفعة بال عین ملك .٢
  .عین بال منفعة ملك .٣
  .المنفعة ملك غیر من المجرد االنتفاع ملك .٤

 اإلنـسان ملـك فـإذا التـام، الملـك ًوحـدیثا ًقـدیما فقهـاءال علیه یطلق الذي هو: )٢(والمنفعة العین ملك* 
 لتحـصیل إال هـو مـا العـین ملـك نأل لمنفعتها ًمالكا كان ؛المشروعة الملك أسباب من سبب بأي ًعینا

  .كامل بشكل منفعتها
ــال العــین ملــك*  العــین تملــك نأل ؛األصــل خــالف علــى وهــو ؛حدوثــه قلیــل القــسم وهــذا: )٣(منفعــة ب

 ال وهــو ،للعــین ذلــك بعــد المنفعــة تــؤول ثــم ،معینــة لمــدة اســتثنائیة حالــة هــو لــذا ،منفعــةال تملــك یلحقــه
  :صورتین وفي ،الوصیة في إال یكون

                                                        
ا للعـین والمنفعـة الملـك إمـ: " األشـباه والنظـائر-، ابـن نجـیم٢٠٩-٢٠٨ ص١ ج٨٦ القواعد، القاعـدة -ابن رجب(١) 

  .٣٥١ ص١ج..."  وهو الغالب، أو العین فقط، أو للمنفعة فقط ًمعا
والفقهـاء المحـدثین یطلقونـه . أطلق الفقهاء القـدماء مـصطلح الملـك التـام علـى الملـك الـذي یخـول كمـال التـصرف(٢) 

 -الزركـشي .ین ومنفعتهـا ومن المعلوم أن كمال التصرف ال یكون إال لمن ملك العـ،على من ملك العین والمنفعة
 الملكیـــة -، أبـــو زهـــرة٣١ الملكیـــة ص- ، الخفیـــف٩ ص٢ كـــشاف القنـــاع ج- ، البهـــوتي٢٣٨ ص٣المنثـــور ج

 المـــــدخل فـــــي الفقـــــه اإلســـــالمي -، شـــــلبي٢٨٦-٢٥٨ ص١ المـــــدخل الفقهـــــي العـــــام ج- ، الزرقـــــا٧٥-٧٤ص
ــــسنهوري٣٤١ص  أحكــــام نــــزع -اشــــي، الغب٢٧٨:  الملكیــــة - ، العبــــادي٣١-٣٠ ص١ مــــصادر الحــــق ج-، ال

  .١٤الملكیة ص
 بـدائع - ، الكاسـاني٣٥٢-٣٥١ ص١ األشـباه والنظـائر ج-، ابن نجیم٢٥٣-٢٥٢ ص٤ الهدایة ج-المرغیناني(٣) 

ـــــصنائع ج ـــــسیوطي٣٨٦ ص٧ال ـــــن ٦٤ ص٢ األشـــــباه والنظـــــائر ج-، ال  ١ ج٣٢ القواعـــــد، القاعـــــدة -رجـــــب، اب
 المــدخل - ، شـلبي٢٦٠-٢٥٩ ص١هـي العـام ج المــدخل الفق- ، الزرقـا٧٦-٧٥ الملكیـة ص-، أبـو زهـرة٤١ص

، ٢٨٠-٢٧٩ الملكیـة ص- ، العبـادي٣٤-٣٣ ص١ مـصادر الحـق ج-، السنهوري٣٤٢في الفقه اإلسالمي ص
  .١٥-١٤ أحكام نزع الملكیة ص-الغباشي



 

 

 

٨٥

 حیــــاة مـــدة أو ،معینـــة مـــدة لــــشخص وفاتـــه بعـــد شـــيء بمنفعـــة المالــــك یوصـــي أن :األولـــى الـــصورة
 والمنفعـــة ،فقـــط عـــینال الورثـــة ویملـــك ،بالوصـــیة المنفعـــة لـــه ىَالموصـــ فیملـــك لـــه، الموصـــى الـــشخص

  .بالعین المنفعة تلحق وبعدها ،المدة انتهاء إلى تتأخر
 وبالرقبــة ،لـشخص بالمنفعـة المالـك یوصـي بحیـث ،األولـى عـن بالبعیـدة لیـست وهـي :الثانیـة الـصورة
 تلحـــق وبعـــدها ،بهـــا الموصـــى المـــدة انتهـــاء بعـــد إال المنفعـــة العـــین مالـــك یملـــك فـــال ،آخـــر لـــشخص
  .بالعین المنفعة

 ،وحــــدها بالمنفعــــة الوصــــیة صــــورة فــــي بــــالمیراث تثبــــت وحــــدها العــــین ملــــك أن :الخالصــــةو
 عــن تنفــك فالمنفعــة ٍوحینئــذ ،)١(آخــر لــشخص وبــالعین ،لــشخص بالمنفعــة أوصــى إذا فیمــا وبالوصــیة

  .بالعین المنفعة تلحق ذلك بعد ثم ،بها الموصى المدة العین
 وتـــستفاد ،الملــك مـــن الــسابق النــوع مـــن ًحــدوثا ثــراألك هـــو النــوع وهــذا: )٢(عـــین بــال المنفعـــة ملــك*

   :طرق بعدة ملكیتها
  .العقد مدة نهایة إلى المؤجرة العین منفعة یملك المستأجر نفإ :اإلجارة .١
 فاإلعــارة .منفعــة إباحــة هــي أو ،منفعــة تملیــك هــي اإلعــارة أن فــي الفقهــاء اختلــف وقــد :اإلعــارة .٢

 ،)٥(الـــــشافعیة عنــــد األصــــح فــــي للمنــــافع إباحــــة وهــــي ،)٤(والمالكیــــة ،)٣(الحنفیــــة عنــــد منفعــــة تملیــــك
  .)٦(ابلةوالحن

  .الملكیة أنواع من الثاني النوع في بیانه سبق وقد :بالمنفعة الوصیة .٣
  .عینها ال منفعتها یملكون نهمإف ،أشخاص على ًعینا شخص أوقف إذا كما :الوقف .٤

                                                        
  .٣٤٣ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي(١) 
 -، الزرقــا٨٠-٧٥ الملكیــة ص-و زهــرة ، أبــ٣٢-٣٠ الملكیــة ص-، الخفیــف٢٢٠ ص٣ الهدایــة ج-المرغینــاني(٢) 

 مـصادر - الـسنهوري،٣٤٨-٣٤٦مدخل في الفقـه اإلسـالمي ص ال-، شلبي٢٥٩-٢٥٨لعام صالمدخل الفقهي ا
  .١٦-١٥حكام نزع الملكیة صأ -، الغباشي٢٨٢-٢٨١ الملكیة ص-، العبادي٣٣-٣٢ ص١الحق ج

مـــادة :  درر الحكـــام- ، حیـــدر٤٦٢ ص٢٣رد المحتـــار ج -ابـــن عابـــدین ، ٢٢٠ ص٣ الهدایـــة ج-المرغینـــاني(٣) 
  .٣٠٥ ص٢ ج٨١٣

  .٤٥٩ شرح حدود ابن عرفه ص-، الرصاع٤٣٣ ص٣ حاشیة الدسوقي ج-الدسوقي(٤) 
  .٤١ ص١٥ المجموع ج-النووي(٥) 
  .٢٩٥ ص٣ كشاف القناع ج-البهوتي(٦) 



 

 

 

٨٦

 علیهمــا یطلــق ،العــین دون فعــةالمن وملــك ،المنفعــة دون العــین ملــك أن المجــال هــذا فــي یــذكر وممــا
  .)١(الناقص بالملك المحدثون الفقهاء

 العـین ملـك مـن علـى ،سـبق مـا علـى عـالوة النـاقص الملك یطلقون نهمإف القدامى الفقهاء أما
 القـدامى الفقهـاء عنـد النـاقص الملـك نإفـ وعلیـه لمالكهـا، ًكـامال لـیس فیها التصرف كان إذا ،والمنفعة
 مــانع منــع إذا ًمعــا والمنفعــة العــین ملــكو العــین، دون المنفعــة ملــكو لمنفعــة،ا دون العــین ملــك یــشمل

  . )٢(التصرف كمال من
 بنفـسه هـو یباشـر أن للـشخص اإلذن وهـو: )٣( )االنتفـاع حـق (المنفعة ملك غیر من االنتفاع ملك*

  . )٤(فقط
 األخیـرین نالفـرعی فـي االسترسـال عـن عزفـت ولقـد ،األربعـة األقـسام تعریـف إلـى بالنسبة هذا

 سأشـرع مـا وهـو ،ٕوایـضاحهما بینهمـا الفـرق بیـان فـي أجـدى فـذلك ،ببعضهما مقارنین بتفصیلهما رغبة
  :التوفیق وباهللا فأقول )تعالى اهللا شاء إن( بیانه في

                                                        
  .٢٥٩-٢٥٨ ص١ المدخل الفقهي العام ج- ، الزرقا٧٥ ، أبو زهرة ص٣١-٣٠ الملكیة ص-الخفیف(١) 
  .٢٧٩ الملكیة ص-العبادي(٢) 
 فمنهم من ذهب إلـى أن تـسمیة هـذا النـوع ،إن تسمیة هذا النوع بملك االنتفاع محل خالف بین الفقهاء المحدثین(٣) 

 ،ن الملك یكـسب صـاحبه القـدرة علـى التـصرف فـي المملـوك بـأي شـكل مـن األشـكال أل؛ هو نوع من التجوزًملكا
 ، والمعاوضـة، والفقهـاء یقـررون كمـا سـیأتي بیانـه أن مـن ملـك المنفعـة ملـك االنتفـاع.بما فیها المعاوضة والتملیك

  . ولیس ملك االنتفاع، لذا نرى بعض الفقهاء یسمونه حق االنتفاع؛ومن ملك االنتفاع ال یملك المعاوضة
 ٣، ج ٢٨٤ ص١ المـدخل الفقهـي العـام ج- ، الزرقـا٧٨-٧٧ الملكیـة ص- ، أبـو زهـرة٣٦ الملكیة ص-الخفیف

 الموســــوعة - ، وزارة األوقـــاف الكویتیــــة٣٤٣ المــــدخل فـــي الفقــــه اإلســــالمي ص- الهـــامش ، شــــلبي٤٣-٣٣ص
  .٢٩٩ ص٦الفقهیة ج

ن كـان محلـه منفعـة ولكنهـا منفعـة ذات أوصـاف ٕا وًن هذا القسم یمكـن اعتبـاره ملكـاأ :بینما یرى الدكتور العبادي
  . الهامش٢٨٤ الملكیة ص-العبادي. حد فیهاأشاركه  أنها قاصرة على صاحبها ال یصح أن ی:معینة أهمها

  .٣٩٩ ص١ الفروق ج-القرافي(٤) 



 

 

 

٨٧

فمـنهم مـن لـم یفـرق بـین ملـك ، )١( وملـك االنتفـاع،إن الفقهاء قد انقسموا فـي التفریـق بـین ملـك المنفعـة
ومـنهم مــن ، )٢( الحنفیـةإلیـه وهـو مـا ذهـب ً واحــداً اعتبارهمـا شـیئاإلـى وذهـب ، االنتفـاع وملـك،المنفعـة
، )٤(والـــــشافعیة، )٣(المالكیــــة مـــــن جمهـــــور الفقهــــاء إلیــــه وهـــــو مــــا ذهـــــب ، التفریـــــق بینهمــــاإلــــىذهــــب 

  .)٥(والحنبلیة
  : )٦(عدة أمور من -بالتفرقة القائلین عند -بینهما الفرق وأوجه
  .حقیقته حیث من .١
  .والسبب المنشأ حیث من .٢
 .األثر حیث من .٣

  :  )٧(منهما كل حقیقة حیث من: ًأوال
 ًشـــرعا حــاجز اختـــصاص" :بأنــه تــهعرف حیـــث الملــك تعریــف مـــن تــهرجح مــا حقیقتـــه المنفعــة ملــك *

 وضـمن ،الجـائزة التـصرفات بكافـة بهـا ویتـصرف بهـا ینتفـع فهـو ،)٨("لمانع إال التصرف صاحبه یسوغ
  . )٩(الوقف منافع في علیه الموقوف وحق ،المستأجر منافع في أجرالمست كحق ،العقد حدود

                                                        
-٢٨٤ ص١ المــدخل الفقهــي العــام ج-، الزرقــا٧٩-٧٧ الملكیــة ص-، أبــو زهــرة٣٧-٣٦ الملكیــة ص-الخفیــف(١) 

 -، الغباشـــي٢٩١-٢٨٤ الملكیـــة ص- ، العبـــادي٣٤٨-٣٤٣ المـــدخل فـــي الفقـــه اإلســـالمي ص-، شـــلبي٢٨٧
  .٣٠٠-٢٩٩ ص٦، ج٢٤٠ ص٤ الموسوعة الفقهیة ج-، وزارة األوقاف الكویتیة١٦ع الملكیة ص أحكام نز

، ٣٦ الملكیـة ص-، الخفیـف٨٥ ص٥ تبیـین الحقـائق ج-، الزیلعـي٣٥٣-٣٥١ األشـباه والنظـائر ص-ابن نجـیم(٢) 
  .٣٤٤ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي

  .٤٥٩بن عرفه ص شرح حدود ا-، الرصاع٣٩٩ ص١ الفروق ج-القرافي(٣) 
 مغنــي -، الــشربیني٦٤ ص٢ األشــباه والنظــائر ج-، الــسیوطي٢٣٤ ص٣، ج٢٤٦ ص٢ القواعــد ج-الزركــشي(٤) 

  .٨٥ ص٣المحتاج ج
  .٢٠٩-٢٠٨ ص١ ج٨٦ القواعد، القاعدة -، ابن رجب٥-٤ ص١ بدائع الفوائد ج-ابن القیم(٥) 
  .٢٨٧-٢٨٤ ص١ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٦) 
 - ، شـــلبي٧٨ الملكیـــة ص-، أبـــو زهـــرة٣٢-٣١ الملكیـــة ص-، الخفیـــف٤٠٠-٣٩٩ ص١الفـــروق ج -القرافـــي(٧) 

 -، وزارة األوقـــاف الكویتیـــة٢٨٥ ص١ المـــدخل الفقهـــي العـــام ج-، الزرقـــا٣٤٤المـــدخل فـــي الفقـــه اإلســـالمي ص
  .٢٨٩ ص١ الملكیة ج-، العبادي٢٩٩ ص٦الموسوعة الفقهیة ج

  . ٨١انظر تعریف الملك الهامش ص(٨) 
  .٣٩٩ ص١ الفروق ج-القرافي(٩) 



 

 

 

٨٨

 دون ،)١( فقــــط بنفــــسه هــــو یباشــــر أن للــــشخص اإلذن :فهــــو االنتفــــاع حــــق أو االنتفــــاع ملــــك أمــــا* 
 فملـــك وعلیـــه ،)٢(واألســـواق والمـــساجد الجوامـــع فـــي والمجـــالس ،والربـــاط ،الـــدار كـــسكنى ، االمـــتالك

  .تفاعاالن ملك من خصأو عمأ المنفعة
  :  )٣(والسبب المنشأ حیث من: ًثانیا

 ،بالمنفعـــة والوصـــیة ،واإلعـــارة ،اإلجــارة عقـــود :وهـــي ،كــةِّلمُم عقـــود أربعـــة عــن المنفعـــة ملـــك أینــش *
  .المنفعة ملك في بیانه سبق ما على والوقف

 ملـك فـي الـسابقة المملكـة األربعـة العقـود عـن ًفـضال ،)٤(اإلباحـة بـسبب أینـش فانه االنتفاع ملك أما *
  .المنفعة ملك من عمأ االنتفاع ملك أسباب نإف وعلیه المنفعة،

                                                        
  .٨٦نظر صأ(١) 
  .٣٩٩ ص١ الفروق ج-القرافي(٢) 
 المـدخل الفقهـي -، الزرقـا٣٤٦-٣٤٥ المـدخل فـي الفقـه اإلسـالمي ص-، شـلبي٨٠-٨٧ الملكیة ص-أبو زهرة (٣) 

 -، الغباشـــي٢٩٠ ص١ الملكیـــة ج-، العبـــادي٢٩٩ ص٦، وزارة األوقـــاف الكویتیـــة ج٢٨٦-٢٨٥ ص١العـــام ج
  .١٦ع الملكیة صأحكام نز

اإلظهـار یقـال بـاح و . یقال أباحه الشيء أحله لـه،لِوالح.  تأتي بمعنى اإلذن في األخذ والترك:اإلباحة في اللغة(٤) 
ــــشيء أظهــــره ــــار الــــصحاح ج-، الــــرازي٩١ المــــصباح المنیــــر ص-الفیــــومي، بال  -، الفیروزآبــــادي٧٣ ص١ مخت

  .٣٨٤ لسان العرب ص-، ابن منظور٢١٥ ص١القاموس المحیط ج
ــي االصــطالح  وردت عــدة تعریفــات لإلباحــة عنــد الفقهــاء تــشیر كلهــا إلــى اإلذن والتــسلیط علــى :اإلباحــة ف

تــسلیط مــن :" ا، وعرفــه الزركــشي بأنهــ"اإلذن بإتیــان الفعــل كیـف شــاء الفاعــل:" االـشيء فقــد عرفهــا الجرجــاني بأنهــ
التـرخیص واإلذن لواحـد أن یأكـل أو یتنـاول  "وفـي المجلـة"  وال تملیـك فیهـا، أو منفعـة،المالـك علـى اسـتهالك عـین

 درر الحكـــام، -، حیـــدر٧٣ ص١ المنثـــور ج-، الزركـــشي٢٠ ص١ التعریفـــات ج-الجرجـــاني، " بـــال عـــوضًشــیئا
  .٣٤٦ ص٢ ج٨٣٦مادة رقم 

 أو تملكـه، فإباحـة ، وهي ما أذن الـشارع باسـتعماله واالنتفـاع بـه: إباحة عامة:واإلباحة تنقسم إلى قسمین
 كاسـتهالك مـاء النهـر ، كمـا فـي إحـراز المباحـات،ٕ كاالنتفاع بالطریق والجسور والمراعـي، واباحـة التملـك؛االنتفاع

 ولـم یمنـع الـشرع تملكـه، ، أو مـا لـم یـدخل تحـت ملـك خـاص،أو باالستیالء علیه من كل ما لـم یـدخل تحـت ملـك
 فلـیس ،ٕادراك منفعتهـا مـن دون تملـك أو اإلذن باسـتعمال العـین و، وهو اإلذن باسـتهالك العـین:واإلباحة الخاصة

  .ٕله أن یتصرف بها تصرف المالك ، وانما هي من قبیل االستعمال
ا إذا كانت أم ، فهي تؤدي إلى ملك االنتفاع، أو إباحة الشرع باالنتفاع،فاإلباحة باالنتفاع كما في الخاصة
  .اإلباحة تملیك فهي تؤدي إلى ملك منفعة

 ١ المـــدخل الفقهـــي العـــام ج-، الزرقـــا١٠٣ النظریـــات العامـــة للمعـــامالت ص-، أبـــو ســـنة٣٦ الملكیـــة ص-الخفیـــف
  .٢٨٥ - ١٨٣-١٨٢ الملكیة ص- ، العبادي٢٨٤،٢٨٦ص



 

 

 

٨٩

  :  )١(األثر حیث من: ًثالثا
 الــذي العقــد نطــاق یتعــدى ال بمــا أمالكهــم فــي المــالك تــصرف المنفعــة فــي یتــصرف المنفعــة مالــك *

 ،ضعــــو بغیـــر أو ،بعــــوض لغیـــره یملكهــــا أن أو ،بنفـــسه المنفعـــة مــــن فیـــتمكن ،بــــسببه المنفعـــة ملـــك
  .الفقهاء بین خالف على واإلعارة كاإلجارة

م أ بعــوض كـان سـواء لغیـره بهـا التـصرف دون بنفـسه بهـا ینتفـع أن إال لـه فلـیس االنتفـاع مالـك أمـا *
  .)٢(بمال عنها یتنازل أن یجوز لكن عوض بغیر

 حقــوق فهـي ،الملـك قبیـل مـن هـي التـي الحقـوق بـین التفریـق مـن بـد فـال سـبق مـا علـى ًوبنـاء
 عقــد یــصح ال فهــي اإلباحــة قبیــل مــن التــي وبــین ،ًإســقاطا أو ،ًنقــال بهــا التــصرف مطلــق حابهاألصــ
  .)٣(البیع وجه على ال بعوض أو ًمجانا لغیره عنها النزول ویجوز ،علیها البیع

 قبیـــل مـــن أم المنفعـــة قبیـــل مـــن أهـــي ،الحقـــوق معرفـــة كیفیـــة أبـــین أن مـــن لـــي بـــد ال ًوأخیـــرا
 الــسبب "إلــى یعــود بینهمــا التمییــز أن وهــو الــصدد هــذا فــي شــلبي األســتاذ مكــال هنــا أوردو ؟االنتفــاع

 غیــر كــان نٕاو ،صــاحبه علــى الحــق اســتیفاء اقتــصر ،ًمقیــدا الــسبب كــان فــإذا ،الحــق هــذا ثبــتأ الــذي
  .)٤("غیره یملكه أن وله ،بنفسه یستوفیه أن له بل ،علیه یقتصر ال مقید
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
-٤ ص١ بـدائع الفوائـد ج-، ابـن القـیم٦٤ ص٢ األشـباه والنظـائر ج-، الـسیوطي٣٩٩ ص١ الفروق ج-القرافي(١) 
 المــدخل -، شــلبي٢٨٧-٢٨٦ ص١ي العــام ج المــدخل الفقهــ-، الزرقــا٣٠٢ ص٣ كــشاف القنــاع ج-، البهــوتي٥

ــــــه اإلســــــالمي ص ــــــة٣٤٤فــــــي الفق ــــــة ج-، وزارة األوقــــــاف الكویتی ، ٢٩٩ ص٦، ج٢٤٠ ص٤ الموســــــوعة الفقهی
  .٢٨٨-٢٨٥ ص١ الملكیة ج-العبادي

  .٢١١ ص١ ج٨٧ القواعد، القاعدة -ابن رجب(٢) 
  .٢٧٠ ص٤رادات ج شرح منتهى اإل-، البهوتي٢١٥-٢١٠ ص١ ج٨٧ القواعد، القاعدة -ابن رجب(٣) 
  .٣٤٤ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي(٤) 
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 ًجـائزا ًأمـرا نفـسه علـى اإلنـسان إیجـاب:(بأنـه تـهعرف حیـث ،االلتزام لتعریف األول الفصل في تتعرض
 ،واحـــدة إرادة إلــى أو إرادتــین إلــى تفتقــر التــي ســـواء التــصرفات وهــي :مــصادره إلــى توتطرقــ )ًشــرعا
  .ًعمال أو ،ًحقا أو ،منفعة أو ،ًدینا أو ،ًعینا یكون أن یمكن نهأ تنوبی ،وموضوعه محله وكذلك
  :أمرین على یطلق االلتزام مصطلح أن وهو ؛هام أمر إلى التطرق من البد االلتزام مالیة ولبحث
 العــین علــى والودیعــة ،المرهونــة العــین علــى الــرهن یطلــق كمــا ،فقــط االلتــزام محــل بــه یقــصد :األول

  .المودعة
 ،لــه والملتــزم ،الملتــزم "،االلتــزام تمكونــا منــه یــرادو یطلــق حــین نــهإ حیــث ،العمــوم بــه یقــصد :الثــاني
  . )١(الودیعة في وكذا ،المرهونة العین على ولیس العقد على الرهن یطلق كما" االلتزام ومحل

 عــن تحدثســأ يفــإنن ،عنــه المعاوضــة وشــروط االلتــزام عــن الحــدیث دتأر إذا هأنــ والــصحیح
 يفـإنن االلتـزام مالیـة عـن لحـدیثرقـت لتط إذا أمـا ومحـل، لـه وملتزم ملتزم من وأركانه بعمومه االلتزام

  .بالمحل تتعلق المالیة نأل ؛محله مالیة عن تحدثأ
 مالیـــة فـــي البحـــث یتطلـــب االلتـــزام مالیـــة فـــي البحـــث أن یتـــضح نـــهإف ،ســـبق مـــا علـــى ًوبنـــاء

 نــهإ حیــث ،عمــل أو ،حــق أو ،منفعــة أو ،دیــن أو ،عــین هــو محلــه أن إلــى ًســابقا شــرناأ وكمــا ،محلــه
 ،ًمعـا االثنـین مالیـة بحثـوا المعاصـرین بعـض أن لدرجـة الحقـوق مالیـة فـي البحـث كبیـر حـد إلـى یشبه

 األول المبحـث فـي بحثـه تـم ما وهو ،)٢(االلتزامات مالیة في كالقول ،الحقوق مالیة في القول واعتبروا
 هـذا وفـي، )٣(الـدیون وكـذا ،والمنـافع ،لألعیـان المالیـة ُأثبـتو ،ت المـالعرفـ يأن حیث الفصل هذا من

 ،عمــل عــنًا امتناعــ أو ،بعمــل ًقیامــا یكــون فقــد للعمــل بالنــسبة أمــا، )٤(للحقــوق المالیــة أثبــت المبحــث
  . )٥(بمالیتهما القول وبالتالي ،المعاوضة جواز فیهما أثبت وكالهما

 

                                                        
 المعاوضـة عـن االلتــزام بـصرف العمــالت فـي المــستقبل -، حمــاد٥٢-٥١ ص٣ المـدخل الفقهــي العـام ج-الزرقـا(١) 

  .١٩-١٦ص
  .٢١-٢٠:  الحقوق وااللتزامات -السند(٢) 
  .٧٨ة الدیون ص، ومالی٧٣-٧٢، ومالیة المنافع ص٦٦-٦٥انظر تعریف المال ص(٣) 
  . وما بعدها ٨٣انظر مالیة الحقوق ص(٤) 
  .٣٤-٣٣انظر محل االلتزام  ص(٥) 
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بعـــدة اعتبـــارات  أن الفقهـــاء قـــسموا الحـــق ت فیمـــا ســـبق عـــن تعریـــف الحـــق وتقـــسیماته، وأوردتتحـــدث
 تتقـسیم الحـق باعتبـار محلـه، وفیـه تناولــ:  خاللهـا عـن أهـم هـذه التقـسیمات، ومنهـاتمختلفـة، وتحـدث

 ًن قـابالو للملك ومنهـا مـا ال یكـًالحق المالي وغیر المالي، وسبق كذلك أن من الحقوق ما یكون قابال
  .)١(للملك

تها، والحدیث عن كـل حـق علـى حـده، ًلكن الحقوق أكثر من أن تحصى، فضال عن الحكم على مالی
؛ وعلیـه كـان ال بـد مـن تقـسیم للحقـوق مـن حیـث المالیـة، ٍوالتحقیق فـي مالیتـه یحتـاج إلـى جهـد مـضن

ٕبحیـث تنـتظم فیـه أغلـب الحقـوق، ویوضـع حكـم عــام لكـل قـسم منهـا، واذا تخلفـت بعـض الحقـوق عــن 
لـي للقـسم كـل الحقـوق المنـضویة هـذا التقـسیم، توضـع لـه اسـتثناءات وضـوابط بحیـث یـشمل الحكـم الك

  .)٢(تحته؛ ألن الجزئیات ال تنهض أن تنقض الكلیات، فتبقى أحكام الكلیات ساریة على الجزئیات
  :)٣(أما تقسیم الحقوق بالنسبة إلى مالیتها فیمكن تفصیله على النحو اآلتي

  :  حقوق تتعلق باألموال، وقسمت لثالثة أقسام:النوع األول
  . وحقوق االرتفاق، كالسكنى،منافعما یتناول ملك ال -١
  . كحق المرور في الطرق العامة،ما یتناول اإلباحات -٢
 . كحق الرجوع في الهبة والوصیة،ما یتعلق بمشیئة اإلنسان -٣

 . كالحق في الدین والنفقة، حقوق تتعلق بالذمم:النوع الثاني

                                                        
 .٨٣راجع مالیة الحقوق ص(١) 
  .٢٦ الحقوق وااللتزامات ص- ، السند٩-٨ ص٤ الموافقات ج-الشاطبي(٢) 
 ٤ي وأدلتــه ج الفقــه اإلســالم- ، الزحیلــي٦٧ النظریــات العامــة ص- ، أبــو ســنة٧٥-٧١ الملكیــة ص-الخفیــف(٣) 

، وقـــد قـــسمت الحقـــوق إلـــى ٤١-٤٠ ص١٨ الموســـوعة الفقهیـــة ج- ، وزارة األوقـــاف الكویتیـــة٢٨٥٠-٢٨٤٩ص
  :ستة أقسام

  .األعیان المادیة:  ویستعاض عنه بمال، مثل،حق مالي یتعلق باألموال - ١
  . المهر والنفقة :حق مالي لیس في مقابلة مال مثل - ٢
 . كحق الشفعة، االستعاضة عنه بمالحق غیر مالي متعلق باألموال، وال یجوز - ٣
 القصاص واالستعاضـة عنـه بطریـق :حق غیر مالي وال یتعلق باألموال، ویجوز االستعاضة عنه بمال مثل - ٤

 .الصلح
: حق غیر مالي وال یتعلق باألموال، وال یجوز االستعاضـة عنـه بمـال، ولكـن یترتـب علیـه حقـوق مالیـة مثـل - ٥

 . والبنوة، واألمومة،األبوة
 .لف في مالیته مثل المنافعحق مخت - ٦
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  .نفس، وحق القصاصكحق الوالیة على ال: ٕ حقوق تتعلق بنفس اإلنسان وارادته:النوع الثالث
 حقــوق تثبــت لإلنــسان دون أن یكــون لهــا محــل، كحــق الــزوج بــالتمتع بزوجتــه وطاعتهــا :النــوع الرابــع

  .إیاه
 :وسأشرع في بیان هذه الحقوق ومالیتها في هذا المبحث بإذن اهللا تعالى

  :ثة أقسام الحقوق التي تتعلق باألموال، أي التي محلها األموال، وهي مقسمة إلى ثال:النوع األول
مـــا یتنـــاول ملـــك المنـــافع، كـــاألجرة والركـــوب، وحـــق المـــستأجر فـــي الـــسكنى، وحقـــوق االرتفـــاق،  .١

  .وغیرها من منافع األعیان المادیة
هــذه الحقــوق تعــد مــن األمــوال عنــد القــائلین بمالیــة المنــافع، وهــؤالء هــم جمهــور الفقهــاء مــن 

 وتخصیـصهم المـال باألعیـان، فقـد قـالوا بـأن ،الیتهـاالمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، أما القائلین بعدم م
  .)١(هذه الحقوق لیست بأموال، وهؤالء هم الحنفیة

باحات، كحـق التملـك بإحیـاء األرض المـوات، وحـق المـرور فـي الطـرق العامـة، أو ل اإلما یتناو .٢
، )٢(التفـاق باًالجلوس فـي مكـان سـبق إلیـه غیـره، وأورد األسـتاذ الخفیـف أن هـذه الحقـوق ال تعـد مـاال

 ألنـه وجـد مـن الفقهـاء مـن أجـاز بیـع هـذا الحـق، والقـول بجـواز بیعـه ؛ودعوى االتفاق هذا منازع فیـه
 . أم منفعةًهو قول بمالیتها سواء أكانت عینا

، وأمــــا إذا )٣(فقــــد ذهــــب كثیــــر مــــن الفقهــــاء إلــــى أن اإلنــــسان ال یملــــك األرض المــــوات إال بإحیائهــــا
 وقـد اختلـف الفقهـاء مـن الـشافعیة والحنابلـة فـي جـواز بیـع هـذا الحـق، فهو أحق بإحیائها، ،)٤(حجرها

  :في المسألة قولین ابلةٌفقد ذكر كل من الشافعیة، والحن

                                                        
  .٤٧راجع عالقة الحق بالمعاوضة، الحقوق العرفیة ص(١) 
  .٧٢ الملكیة ص-الخفیف(٢) 
 ٧ مواهـب الجلیـل ج- ، الحطـاب٣٥ ص٦  تبیـین الحقـائق ج- ، الزیلعـي٤ ص١٠ رد المحتـار ج-ابن عابدین(٣) 

  .١٤٦-١٤٥ ص٨ المغني ج-، ابن قدامه٦٠٢ص
ًاحتجرت األرض جعلت علیها منارا، وأعلمـت علمـا: بمعنى منع من التصرف یقالمن حجر : التحجیر لغة(٤)   فـي ً

، ١٦٨ ص١ المــصباح المنیــر ج-الفیــومي.حــدودها لحیازتهــا وأصــلها أن یــسم حــول عــین البعیــر بمیــسم مــستدیر 
  .٧٨٣ لسان العرب ص-ابن منظور

 علــى الجوانــب األربعــة، وهــو یفیــد  منــع الغیــر مــن اإلحیــاء بوضــع عالمــة كحجــر، أو غیــره:أمــا فــي االصــطالح
  .١٥٢-١٥١ ص٨ المغني ج-، ابن قدامه٤٧٠ ص٥ الفتاوى الهندیة ج-االختصاص ال التملیك، نظام



 

 

 

٩٤

ورأي عنـــد  ،)١(وهــو عــدم جــواز بیــع هــذا الحــق، وهــو المــذهب واألصــح عنــد الــشافعیة: األولالقــول 
  .)٢(الحنابلة
  .)٤(نابلةالح، ورأى آخر عند )٣(لشافعیة وهو جواز البیع، وهو وجه عند ا:الثانيالقول 
  : األدلة

  .فعةُأنه لم یملك بعد، وحق التملك ال یباع كحق الش: تياستدل أصحاب القول األول باآل
 كبیــع علــو البیــت ، أنــه أحــق بــه، فهــو بیــع حــق االختــصاص:تيواســتدل أصــحاب القــول الثــاني بــاآل

  .)٥(للبناء والسكنى دون أسفله
  .)٦( هو عدم جواز بیع هذا الحق إال بطریق الصلح والتنازل :قولینوالراجح من كال ال

 السبق إلى مكان سواء أكـان فـي المـسجد أم غیـره مـن األسـواق واألمـاكن العامـة، ًومنه أیضا
  : قولینفقد ذهب الحنابلة في نقلها بعوض إلى 

   .)٧( والتنازل عدم جواز بیع هذا الحق، ولكن یجوز التنازل عنه بطریق الصلح:األول القول
  .)٨( ولیس في المساجد،جواز النقل بعوض في األسواق والمجالس: الثاني القول

 هــو عــدم جــواز بیــع هــذا الحــق إال عــن طریــق التنــازل والــصلح؛ ألنــه ثبــت لــه هــذا ًاوالــذي أراه راجحــ
  .الحق واختص به عن غیره بسبق یده

دعــاء فــي عــین ة والوصــیة، وحــق اإل كحــق الرجــوع فــي الهبــ،ٕمــا یتعلــق بمــشیئة اإلنــسان وارادتــه .٣
، وهـــذا الحـــق لـــیس بمـــال عنـــد الحنفیـــة، وهـــو مـــال أو لـــه حكـــم المـــال عنـــد مـــن یجـــوزون معینـــة

 .)٩(التصرف فیه لقاء عوض كما عند المالكیة

  
                                                        

  .١٣٤ ص١٦ المجموع شرح المهذب ج- ، النووي٣٤٠ ص٥ نهایة المحتاج ج-الرملي(١) 
  .١٢١-١٢٠ ص١٦ اإلنصاف ج- ، المرداوي٥٥٤-٥٥٣ ص٣ الكافي ج-ابن قدامه(٢) 
  .١٣٤ ص١٦ المجموع شرح المهذب ج- ، النووي٣٤٠ ص٥ نهایة المحتاج ج-الرملي(٣) 
  .١٢١-١٢٠ ص١٦ اإلنصاف ج- ، المرداوي٥٥٤-٥٥٣ ص٣ الكافي ج-ابن قدامه(٤) 
  .٥٥٤-٥٥٣ ص٣ الكافي ج- ، ابن قدامه٤٧١ ص٢ مغني المحتاج ج-الشربیني(٥) 
   .٢٧٠-٢٦٩ ص٤ شرح منتهى اإلرادات ج-البهوتي(٦) 
  .٢٧٠-٢٦٩ ص٤ شرح منتهى اإلرادات ج-، البهوتي٢١٢ ص١ ج٨٧ القواعد، القاعدة -ابن رجب(٧) 
  .٢١٢ ص١ ج٨٧ القواعد، القاعدة -ابن رجب(٨) 
  .٧٣-٧٢ الملكیة ص-الخفیف(٩) 



 

 

 

٩٥

  : ولیس لها وجود إال بناء على اعتبار شرعي، الحقوق التي تتعلق بالذمم:النوع الثاني
ٕ فهــي تثبــت فــي الــذمم، وان ، وحــق النفقــة،كحــق المهــر: تــهفمــن هــذه الحقــوق مــا جــزم بمالی

  .)١(كانت لیست في مقابلة مال؛ ألن المهر حق یتعلق بالدخول، والنفقة تتعلق باالحتباس للزوج
كـــالحق فـــي النفقـــة الواجبـــة، وكـــذلك الحـــق فـــي المهـــر الواجـــب، : ومنـــه مـــا جـــزم بعـــدم مالیتـــه

 لتكلیـــف ً منهمـــا حكـــم شـــرعي ثبـــت أثـــراًال؛ ألن كـــالفهـــذان الحقـــان اتفـــق علـــى أنهمـــا لیـــسا مـــن األمـــو
  .)٢(ان من األموالّشرعي فال یعد

ـــدین، وقـــد رجحـــ لة مالیـــة أ لمـــسي مالیتـــه عنـــد مناقـــشتتومنـــه مـــا وقـــع فیـــه الخـــالف كحـــق ال
ًالــدیون، وكــذلك الحــق فــي العمــل المــستحق علــى األجیــر، وقــد وقــع فیــه الخــالف أیــضا بنــاء علــى أن  ً

  .)٣( عند الحدیث عنهاً مالیة المنافع أیضاتمن منافع األعیان، ورجحهذا العمل هو منفعة 
  :ٕالتي تتعلق بنفس اإلنسان وارادتهالحقوق : النوع الثالث

ٌ من األمـوال عنـد الفقهـاء، لكـن منهـا مـا یترتـب علیـه حقـوق مالیـة، ومنهـا ّهذه الحقوق ال تعد
  .یمكن التنازل عنه بمال

، والحـق بالكفالـة بـالنفس، وغیرهـا، هـذه الحقـوق ال )٥(حـق االنتـساب، وحق الحـضانة، و)٤(فحق الوالیة
  . في نظر الفقهاء، وقد یترتب على بعضها حقوق مالیة كما في حق األبوة والبنوةًتعد أمواال

  
  

                                                        
  .٤٠ ص١٨ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(١) 
   .٧٣ الملكیة ص-الخفیف(٢) 
  .٤١ ص١٨ الموسوعة الفقهیة ج- وزارة األوقاف الكویتیة ،٧٣ الملكیة ص-الخفیف(٣) 
أي قربـي، وكـل مـن ولـي أمـر آخـر فهـو ولیـه ابـن : ُلي بمعنـى القـرب، یقـال جلـس ممـا یلینـيَ من الو:الوالیة لغة(٤) 

مــادة ولــي :  لــسان العــرب-، ابــن منظــور٢٥٢٩ ص٦ ، الــصحاح ج١٤١ ص٦ معجــم مقــاییس اللغــة ج-فــارس
  .٩٨ الفقهاء ص أنیس-، القرنوي٤٩٢٢ص

سـلطة شـرعیة تمـنح صـاحبها القـدرة علـى رعایـة مـصالح غیـره، واسـتعملت الوالیـة عنـد الفقهـاء : ًالوالیة اصـطالحا
  .بأنها تنفیذ القول على الغیر شاء أم أبى

  .٣٤٨ األموال ص-، موسى٢٥٩-٢٥٨ أحكام المعامالت الشرعیة ص-الخفیف
سب فالن لفالن عزا نفسه إلیـه، ویكـون مـن قبـل األب أو األم، وهـو  مصدر من انتسب، یقال انت:االنتساب لغة(٥) 

  .١٣١ ص١ القاموس المحیط ج- ، الفیروزآبادي٨٢٦ ص٢ المصباح المنیر ج-الفیومي. بمعنى القرابة 



 

 

 

٩٦

  .)١( لكن یجوز التنازل عنهم بمال،أما حق القصاص وحق الطالق فهما لیسا بأموال عند الفقهاء
ٕعلــق بــنفس اإلنــسان وارادتــه لكنهــا فــي الحقیقــة تثبــت لإلنــسان حــال ومــن هــذه الحقــوق التــي تت

 ، وتــــصرفاته، وحــــق المــــساواة، والحریــــة فــــي نفــــسه،، كحــــق الحیــــاة)٢(وهــــي الحقــــوق الفطریــــة: حیاتــــه
  .)٣( والطبیعیة،والحقوق السیاسیة

  :الحقوق التي تثبت لإلنسان دون أن یكون لها محل: النوع الرابع
ج في التمتع بزوجته، وحق القرار في البیـت، فهـذه الحقـوق ال تعـد فمن هذه الحقوق حق الزو

ٕمن األموال، وان كان یجوز االعتیاض عنها بالمـال، فحـق التمتـع بالزوجـة ال یمكـن منـه صـاحبه إال 
  .ٕبالمهر، وكذلك یجوز في التنازل عنه واسقاطه مقابلته بالمال عن طریق الخلع

 كحــق التملــك والتعاقـد فهــذه أیــضا ال تعــد مــن ،یتــهومنهـا حقــوق تثبــت لإلنــسان بنـاء علــى أهل
  .)٤(األموال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
الموســوعة -، وزارة األوقــاف الكویتیــة٦٧ النظریــات العامــة للمعــامالت ص-، أبــو ســنة٧٣ الملكیــة ص-الخفیــف(١) 

  .٢٨٥٠ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج- ، الزحیلي٤١ ص١٨الفقهیة ج
  .الحقوق الفطریة هي الحقوق التي فطر اهللا اإلنسان علیها منذ وجد (٢) 
  .٢٨٥٠ ص٤ الفقه اإلسالمي وأدلته ج- ، الزحیلي٦٧ النظریات العامة للمعامالت ص-أبو سنة(٣) 
  ٦٧مالت ص النظریات العامة للمعا-، أبو سنة٧٤ الملكیة ص-الخفیف(٤) 



 

 

 

٩٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

٩٨

 وأنــه یـشمل الحقــوق وااللتزامــات، وأتبعتــه بعـد ذلــك إثبــات مالیــة ، فیمــا ســبق عـن مفهــوم المــالتتحـدث
یث عــــن عــــن عالقــــة الحقــــوق وااللتزامــــات بالمعاوضــــة، وعنــــد الحــــد ت وســــبق أن تحــــدث،كــــل منهمــــا

 وكــذلك ، الحقــوق وااللتزامــات ال بــد مــن مراعــاة الــضوابط العامــة فــي العقــود والبیــوعلــىالمعاوضــة ع
  . الحقوق وااللتزاماتعلىمراعاة الضوابط الخاصة التي تفتقر إلیها المعاوضة 

 یفتقـر إلیهـا كـل مـن الحقـوق ،مـشتركة ن المتأمل فیما سـبق یـرى أن هنـاك ضـوابط وشـروطٕاو
 وهنـاك مـن الـضوابط والـشروط مـا ینفـصل بهـا كـل واحـد عـن ،في عملیة المعاوضة عنهاوااللتزامات 

 ثــم أردفـه بالـضوابط المــستقلة ً وسأشــرع بـإذن اهللا تعـالى ببیــان الـضوابط المجتمعـة أوال،اآلخـر ویـستقل
  .لكل منهما

  :  الحقوق وااللتزاماتالضوابط المشتركة للمعاوضة على
  .همانهما الناس ویتباذلوي عادة الناس وعرفهم، بحیث یتمولة ف قیمة مالین كل منها ذاأن یكو - ١
 .ً، یعتد بهما شرعاعلى منفعة مقصودة أن یشتمل كل منها - ٢

 .)١( واالختیار، في حال السعةً ومباحاًأن یكون نفعهما مشروعا - ٣

ــــشرعیة للعقــــود كالربــــا - ٤ ــــو المعاوضــــة مــــن المحــــاذیر ال ــــم)٢( والمیــــسر،أن تخل ، )٣( والغــــرر،، والظل
 . وغیرهم،هالةوالج

                                                        
 االنتفـاع بـه ًما كان له قیمة مادیـة بـین النـاس، وجـاز شـرعا:( بأنهًاصطالحا تهعند الحدیث عن حقیقة المال عرف(١) 

بـد مـن تحقـق أركـان المالیـة   أثبت مالیة كل من الحقوق وااللتزامات، فالي،  وحیث أنن)في حال السعة واالختیار
  .تخلصت الشروط الثالث األولىفیهما، وهي الواردة في التعریف، ومنها اس

. ٤٩٥٩ لــسان العــرب ص-بــن منظــور،  قمــار العــرب بــاألزالم واللعــب بالقــداح، وهــو كــل قمــار:المیــسر لغــة(٢) 
   . ١٦٢ ص٢ القاموس المحیط ج-، الفیروزآبادي٩٣٧ ص٢ المصباح المنیر ج-الفیومي

 تفـسیر الفخـر -الـرازي.  مـال أو أخـذه  كل شيء یتخاطر الناس فیه، وكان فیه ما یوجـب دفـع:ًالمیسر اصطالحا
   .٥٥-٥٣ ص٣ أحكام القران ج- ، القرطبي٣٩٤ ص٦ج
مـا "  وعرفـه الجرجـاني بأنـه . الخداع والخطر، وهو تعریض النفس والمال للهالك من غیر أن یعـرف:الغرر لغة(٣) 

 تـــاج -لزبیـــدي ، ا٣٢٣٣-٣٢٣٢ لـــسان العـــرب  ص-ابـــن منظـــور. كـــان مجهـــول العاقبـــة ال یـــدرى أیكـــون أم ال
 ٢ القــــاموس المحــــیط ج- الفیروزآبــــادي٦٠٩-٦٠٨  المــــصباح المنیــــر ص- ، الفیــــومي٢١٤ ص١٣العــــروس ج

  .١٦٧ التعریفات ص- ، الجرجاني٩٩ص
ٕ فقد تعددت تعریفـات الفقهـاء للغـرر، وان كانـت جمیعهـا تجتمـع إلـى معنـى متحـد، وهـو مـا تـردد :ًالغرر اصطالحا

، ٤٠٣ ص٣ الفــــروق ج-، القرافــــي١٩٤ ص١٢ المبــــسوط ج-السرخــــسي. بــــین أمــــرین وكــــان مجهــــول العاقبــــة
   . ٢٠٧ ص٣ إعالم الموقعین ج-، ابن القیم٣٠ ص٣ المهذب ج-الشیرازي



 

 

 

٩٩

وهــذا الــضابط یخــرج مــن لــیس لــه أهلیــة : لحــق أو االلتــزام لــه أهلیــة التــصرفأن یكــون صــاحب ا - ٥
نقـــصان " وهـــي مـــا یـــسمیها الفقهـــاء ،للتـــصرف بمالـــه ألي ســـبب مـــن األســـباب المانعـــة مـــن التـــصرف

                                                                                                                                                                   
، ومنهــا الغــرر ) والمتوســط، والفــاحش،الیــسیر(منهــا الغــرر : وقــد قــسم الفقهــاء الغــرر إلــى عــدة تقــسیمات مختلفــة

  . التغریر في الوصف- أو الفعلي- التغریر في السعر- القوليالمؤثر في العقد أو غیر المؤثر، ومنها التغریر
  :فالغرر الذي یؤثر في العقد

، وهـذا مـا ذهـب إلیـه المالكیـة، خالفـا للجمهـور القـائلین بتـأثیر الغـرر ما كان في عقود المعاوضات المالیة فقـط .١
 بدایــة المجتهــد -ن رشــد ، ابــ٣٤٨-٣٤٧ ص١- الفــروق -القرافــي .فــي عقــود المعاوضــات المالیــة وغیــر المالیــة

 كـشاف - ، البهـوتي٣٢٤ منهـاج الطـالبین ص- ، النووي١١٩ ص٦ بدائع الصنائع ج-، الكاساني٣٢٩ ص٢ج
  .٥٨٦-٥٨٥ الغرر وأثره في العقود ص-الضریر، ٤٩٦ ص٣القناع ج

صـحته ، إذا اشتمل على الغرر الیـسیر ، وعلـى عـدم وقد اتفق الفقهاء على صحة البیع: ًأن یكون الغرر كثیرا .٢
 بــالكثیر؟  وإذا اشــتمل علــى غــرر كثیــر، واختلفــوا فــي المتوســط، كبیــع مــا یختفــي فــي قــشره، فهــل یلحــق بالقلیــل أ

وذهـب المالكیـة إلـى جـواز  لـم یـر المبیـع، ؛ مع ثبوت خیـار الرؤیـة للمـشتري ألنـهفذهب الحنفیة إلى جواز البیع
أمــا الــشافعیة فقــد اتفــق فقهــاء  لبیعهـا وحــدها،  سـواء بیعــت لوحــدها أم مــع سـنبلها، لكــن اشــترطوا شــروطاالبیــع

 قـال بـالمنع :األول:  فقـد اختلفـوا علـى قـولین،، أما البیع بقـشره األعلـىالمذهب على جواز البیع في قشره األسفل
 والناظر في اختالف الفقهاء وتعدد آرائهم یرجعه .أما الحنابلة فقد اتفقوا على جواز البیع . قال بالجواز:والثاني

أنـه إمـا : ، وهـوًوقد رأى األستاذ الضریر رأیا أسوقه لوجاهته . عدم وجود الضابط للتفریق بین القلیل والكثیـرإلى
أن یترك الغرر بدون ضابط، ویفسر حسب الظروف واألحوال، واختالف العـصور واألنظـار، ومزیـة هـذا المرونـة 

ده وخالفــه ال تــأثیر لـه، واختــار لــذلك مــا ًفـي تحدیــد الغــرر حــسب الـزمن، أو أن نــضع ضــابطا للغــرر الكثیـر، وحــ
 -السرخــسي .وال یفقـده هـذا مزیـة المرونـة" بــهمـا غلـب علــى العقـد حتـى أصـبح العقـد یوصـف  ":حـده البـاجي بأنـه

ـــــسوط ج ـــــدین١٩٤ ص١٢المب ـــــن عاب  ٣ الفـــــروق ج- ، القرافـــــي٩٢-٩١ ص٧ رد المحتـــــار ج- ومـــــا بعـــــدها، اب
ـــــن رشـــــد٤٠٤ص  - ، النـــــووي٤٤٠ ص٣ المنتقـــــى ج -  ، البـــــاجي١٥٦-١٥٥ ص٢ بدایـــــة المجتهـــــد ج- ، اب

 المحـــرر - ، أبـــو البركـــات١١٨-١١٧ مغنـــي المحتـــاج ص- ، الـــشربیني٣٧٥-٣٦٨ - ٣١١ ص٩المجمـــوع ج
ــــــي ص- ،  ابــــــن قدامــــــه٣١٧ص  ، ٣٨٢-٣٧٩ ص١ المــــــدخل الفقهــــــي العــــــام ج- ، الزرقــــــا١٦٢-١٦١ المغن

 ، ٤٤١-٤٤٠ ص٤ه اإلســـالمي وأدلتـــه ج الفقـــ- ، الزحیلـــي٢٢٥-٢١٨ الغـــرر وأثـــره فـــي العقـــود ص -الـــضریر
   .١٥١ ص٣١ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة

یغتفـر فـي التوابـع مـا "  أما إذا كان في التـابع دون األصـل فـال یـؤثر لقاعـدة ؛أن یكون في المعقود علیه أصالة .٣
، ٢٠١ ص١باه والنظـائر ج  األشـ-یوطي ، الـس١٢١ ص١ األشـباه والنظـائر ج-ابن نجیم". ال یغتفر في غیرها 

، وزارة األوقــاف ٥٩٩-٥٩٥ الغــرر وأثــره فــي العقــود ص- ، الــضریر٢٨٩ ص١ شــرح القواعــد الفقهیــة ج-الزرقــا
  .  ١٥٣-١٥١ ص٣١ الموسوعة الفقهیة ج-الكویتیة

 ألن العقـود شـرعت ؛ً وكـان العقـد صـحیحا، فـان كـان هنـاك حاجـة للعقـد لـم یـؤثر الغـرر:أال تدعو الحاجـة للعقـد .٤
 ، وزارة األوقــاف ٦٠٤-٦٠٠ الغــرر وأثــره فــي العقــود ص-الـضریر. حاجـة النــاس وجــاءت الــشریعة لرفــع الحــرج ل

  .١٥٤-١٥٣ ص٣١ الموسوعة الفقهیة ج-الكویتیة



 

 

 

١٠٠

شقیها  العـوارض األهلیـة بـم بـسبب أ،)١( سواء أكانت ألجـل عـدم بلوغـه الـسن كمـا فـي الـصبي"األهلیة
وغیرهمــا، ، )٢( كمــا فــي الجنــون والنــوم وغیرهمــا أو المكتــسبة كمــا فــي الخطــأ والــسفه،الــسماویة كانــت

 وبــدون أي ســبب مــانع مــن ،ملــة الحقــوق وااللتزامــات إال بأهلیــة كاعلــىوعلیــه فــال تــصح المعاوضــة 
 .التصرف

ــــى الوفــــاء بهــــاً، وقــــادرا إذا كانــــت فــــي الحقــــوق، علــــى بــــذلهاًراأن یكــــون قــــاد - ٦  إذا كانــــت فــــي ، عل
 .)٣(االلتزامات

 .)٤( من التصرف فیهًأن ال یكون ممنوعا - ٧

                                                        
 و كـذلك اتفقـوا علـى أن تـصرفات الـصبي ، على عدم جواز التصرفات المالیة للصبي غیـر الممیـزاتفق الفقهاء(١) 

 تصح منه دون إجازة من ولـي، ، والوصیة،، أي تدخل في ملكه دون مقابل كالهدیةً محضاًالممیز النافعة له نفعا
 ال تـصح منـه، وتقـع ، والـصدقة، كالهبـة،تخرج من ملكـه دون مقابـل:  أيً محضاًوأن التصرفات الضارة له ضررا

ــــة، وال تنعقــــد ــــازاني. باطل ــــویح ج-التفت  مــــادة ،٦٠٦ ص٢ درر الحكــــام ج- ، حیــــدر٣٤٦-٣٤٤ ص٢ شــــرح التل
 أحكـــام المعــامالت الـــشرعیة -، الخفیــف١٢٣-١١٩ االلتزامــات فـــي الــشرع اإلســـالمي ص-، أحمــد إبـــراهیم٩٦٧
  . ١٥٩ ص٧، الموسوعة الفقهیة ج٢٤٣-٢٤٢ص

  : كالبیع واإلجارة وغیرهما على أقوال، في تصرفاته الدائرة بین النفع والضررثم اختلفوا
.  والحنابلــة، والمالكیــة،إجـازة ولیــه، وهـو رأى الجمهــور مــن الحنفیـة صــحة تــصرفاته وهـي موقوفــة علــى :القـول األول
 المدونـة -، األصـبحي٢٢٧ ص٢ التقریـر والتحبیـر ج-، ابن أمیـر الحـاج١٣٥ ص٥ بدائع الصنائع ج-الكاساني

- ، المـــرداوي٣٤٥ ص٦ المغنــي ج- ، ابــن قدامـــه٣٦-٣٥ ص٦ مواهــب الجلیـــل ج- ، الحطــاب١٨٩ ص٤ج
   .٣١٨-٣١٧:  الملكیة - ، أبو زهرة ٢٤٤-٢٤٣: حكام المعامالت الشرعیة  ، أ٢٠-١٨ ص١١اإلنصاف ج

 .وبعـض الحنابلـة،  سواء أذن له الـولي أم ال، وهـو مـذهب الـشافعیة، ال تصح تصرفات الصبي الممیز:القول الثاني
  ٢٠-١٨ ص١١ اإلنصاف ج-، المرداوي٣٤٥ ص٦ المغني ج-، ابن قدامه١٨٥ ص٩ المجموع ج-النووي
  .ًاه راجحا هو القول بصحة تصرفات الصبي الممیز بإذن ولیه، واهللا تعالى أعلم وأجلوالذي أر

 كاإلمـام أبـو حنیفـة، ومـنهم مـن ً فمنهم من أجازهـا مطلقـا:اختلف الفقهاء في تصرفات السفیه على ثالثة أقوال(٢) 
ازة الــولي، وهــم المالكیــة  كالــشافعیة وأحمــد فــي روایــة، ومــنهم مــن أجازهــا وجعلهــا موقوفــة علــى إجــًمنعهــا مطلقــا

وبعــض الحنفیــة وأحمــد فــي روایــة أخــرى، وخالصــة القــول إن حكــم تــصرفات الــسفیه هــو حكــم تــصرف الــصبي 
 - ، ابـن جـزي ٣٧١-٣٧٠ ص٤ كـشف األسـرار ج- ، البخاري١٧١ ص٧ بدائع الصنائع ج-الكاساني .الممیز

 ٢ مغنـــي المحتـــاج ج-لـــشربیني ، ا٢٩٥ ص٥ شـــرح الخرشـــي ج - ، الخرشـــي٢١٢-٢١١القـــوانین الفقهیـــة ص
-٢٤٧ أحكــام المعــامالت الــشرعیة ص- ، الخفیــف٦١٧-٦١٦ ص٦ المغنــي ج- ، ابــن قدامــه ٢٢٣-٢٢٢ص

ـــــو زهـــــرة٣٣٥-٣٣٤ األمـــــوال ص-، موســـــى٢٤٨ ـــــة ص- ، أب ـــــة جالموســـــوعة الفقه  ، ٢٢٨-٣١٨ الملكی  ١٧ی
  .٢٢٨-٣١٨ة العقد ص الملكیة ونظری-، أبو زهرة٦٥ ص٢٥ ج-٢٤٧ ص٣٠ ، ج٩٧ص

  .٤٢ المعاوضة عن االلتزام بصرف العمالت في المستقبل ص - ، حماد٣٠ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٣) 
  .٣٠ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٤) 



 

 

 

١٠١

  : الحقوقلىوابط الخاصة بالمعاوضة عالض
، كحــق الــوارث فــي اإلرث  )١( فــي الحــال ال فــي المــستقبلً، ثابتــا لــصاحبهًأن یكــون الحــق مملوكــا - ١

 ً فیكـون ملكـا،وت مورثـه لـه حتـى یمـً ألنـه لـیس ثابتـا؛نـه ال یجـوز المعاوضـة عنـه، فإحال حیاة مورثـه
ودلیــل ذلــك  ،)٢( ألن الملــك لــم یـسلم لــصاحبه؛ وال یــصح االعتیــاض عـن حــق تعلــق بــه حـق الغیــر،لـه

  .)٣("ال تبع ما لیس عندك: "قوله 
، علـى مـا تقـرر ض عن حق المنفعـة بـالبیع واإلسـقاط، وعـن حـق االنتفـاع باإلسـقاط فقـطأن یعتا - ٢

  .)٤(ة وملك االنتفاعتفصیله في بیان الفرق بین ملك المنفع
 :  االلتزامات الخاصة بالمعاوضة علىالضوابط

 الفعـل المحـرم ال یـصح االلتـزام بــه ؛، ألن االلتـزام علـى فعـل مبـاح، وال یـؤول إلــى محـرمأن یكـون - ١
فممـا : ( ألن الوسائل لها حكـم المقاصـد یقـول ابـن رشـد؛ عن حرمة بذل العوض فیهً فضال،باإلجماع

 كــذلك كــل منفعــة كانــت محرمـــة ،رتــه كـــل منفعــة كانــت لــشيء محــرم العـــینجمعــوا علــى إبطــال إجاأ
ً واذا كــان الفعــل حـــالال.كــااللتزام بتــسلیم الخمــر والخنزیــرو ،)٥()بالــشرع مثــل أجــر النــوائح والمغنیــات ٕ 

 ، بالباطـلس أو أكـل أمـوال النـا، كالمنفعـة بـالقرض،فیشترط في بذل العوض فیـه أال یـؤول إلـى محـرم
بــم " : قــال فــي بیــع الثمــرة قبــل بـدو صــالحها، ودلیــل ذلــك أن النبـي )٦(ربــا ونحــو ذلــكأو التعامـل بال

 .)٧("یأخذ أحدكم مال أخیه

                                                        
 بحــوث فـــي - ، العثمـــاني٥٥ ص١١ اإلنــصاف ج-، المــرداوي١٤٧-١٤٦ ص٥ بــدائع الـــصنائع ج-الكاســاني(١) 

  .٣٠وااللتزامات ص الحقوق - ، السند١٠٠-٨٠قضایا فقهیة معاصرة ص
  ٢٤٩ ص٤ الموسوعة الفقهیة ج-وزارة األوقاف الكویتیة(٢) 
، قـال األلبـاني ٣٥٠٣ح ،٣٨٩ باب في الرجل یبیع ما لـیس عنـده ص- كتاب البیوع-أخرجه أبو داوود في سننه(٣) 

  .صحیح
  .٣٠ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٤) 
، راجـــــع عالقـــــة االلتــــــزام ٢٥قـــــوق وااللتزامـــــات ص  الح- ، الـــــسند٢٢٠ ص٢ بدایـــــة المجتهـــــد ج-ابـــــن رشـــــد(٥) 

  .بالمعاوضة
  .٢٥ الحقوق وااللتزامات ص-، السند٤٨٣ المدخل في الفقه اإلسالمي ص-شلبي(٦) 
 بـاب إذا بـاع الثمـار قبـل بـدو صـالحها ثـم أصـابته عاهـة فهـو مـن - كتـاب البیـوع-أخرجه البخاري في صـحیحه(٧) 

  .٢١٩٨ح  ،٧٧ ص٢البائع ج



 

 

 

١٠٢

أن تكون اإلرادة المعبرة عن االلتزام سـلیمة مـن العیـوب، ومـن أهـم العیـوب التـي تـؤثر فـي اإلرادة  -٢
ًك ســـببا كافیـــا، فـــإن أكـــره شـــخص علـــى االلتـــزام مقابـــل عـــوض لـــشخص آخـــر كـــان ذلـــ)١(هـــي اإلكـــراه ً 

M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  :لبطالن االلتزام لقوله تعالى

G  F  E  DH  L )ولقوله  ،)٢: " إن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان ومـا اسـتكرهوا
  ).٣("علیه

                                                        
  .إكراه ملجئ، وغیر ملجئ: اء الحنفیة اإلكراه إلى قسمینقسم فقه(١) 

 هو الذي یكون فیه التهدید بقتل النفس أو إتالف عـضو مـن األعـضاء، أو ضـرب مبـرح یخـاف :فاإلكراه الملجئ
  .منه تلف نفس أو عضو

تلـف نفـس  هو الذي یكون التهدید فیه بإتالف بعض المال، أو الضرب غیر المفـضي إلـى :واإلكراه غیر الملجئ
 -، أبـو زهــرة٣١٧ أحكـام المعـامالت الـشرعیة ص-، الخفیـف١٧٥ ص٧ بـدائع الـصنائع ج-الكاسـاني، أو عـضو

  .٣٩٥ األموال ص-، موسى٤٥٥-٤٥٤الملكیة ونظریة العقد ص
 على أن هذه العقود ال تنعقد صحیحة، ثـم اختلفـوا فـي أثـر هـذا اإلكـراه مـن حیـث الفـساد والـبطالن واتفق الفقهاء

  : ثة أقوالعلى ثال
  .ابلة والحن، والشافعیة، بطالن هذه العقود وهو قول جمهور الفقهاء من المالكیة:األول
  . والصاحبین، حنیفةي وهو قول أب،ً فساد هذه العقود ولو حصل الرضا بعدها ینقلب صحیحا:الثاني
  . من الحنفیة وهو قول زفر، على إجازة المكره بعد زوال اإلكراهً أن العقد یكون موقوفا:الثالث

 ٩ المجمــــوع ج- ، النــــووي٦ ص٣ حاشــــیة الدســــوقي ج- ، الدســــوقي١٨٦ ص٧ بــــدائع الــــصنائع ج-الكاســــاني
، أبـو ١٢٥ ص٣ شـرح منتهـى اإلرادات ج- ، البهـوتي١٩٨-١٩٤ ص١ المنثور ج- ، الزركشي١٨٦-١٨٥ص
  .٣٩٩-٣٩٨ األموال ص- ، موسى٤٥٩-٤٥٨ الملكیة ونظریة العقد ص-زهرة

  .٢٩: ء من اآلیة سورة النسا(٢) 
  .٢٠٤٣ ح ٣٥٣ باب طالق المكره والناسي ص- كتاب الطالق-أخرجه ابن ماجه في سننه(٣) 
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١٠٥

  :عقار في مشاریع اإلسكانیع منح الب: ًأوال
 -ً وهــي الحكومــة غالبــا-هــي عبــارة عــن مــشروع إســكاني تنفــذه الجهــات المختــصة: لةأصــورة المــس
 ومحـددة لفئـة معینـة ، في منطقة جغرافیـة مدروسـةٍفي هذا المشروع بتوفیر أراضالحكومة حیث تقوم 
  . ووفق شروط معینة،من الناس

 حیــث ،مــا مكانهــا بالتحدیــد فهــو غیــر معلــومأ ،تكــون مــساحة األراضــي فــي المــشروع معلومــة
ّنـــه یحـــدد الحقـــا بـــاقتراع بـــین األشـــخاص المـــستحقین، وتقـــیإ  فـــي كـــل م لجنـــة مختـــصة ســـعر األرضً

  .مشروع
نه یتوجب على صـاحب المنحـة تـوفیر إ وفرز قطع األرض لمستحقیها ف،وعند تطبیق المنحة

قي بعــد ذلــك باقتطــاع مبلــغ ثابــت مــن راتبــه  ثــم یقــسط البــا،مبلــغ معــین كدفعــة أولــى قبــل توقیــع العقــد
ًا، ، وفـي حالـة عـدم تمكنـه مـن تـوفیر المبلـغ المحـدد المعلـوم مـسبقً المبلـغ كـامالي حتى یـستوفّالشهري

  .نه یمهل فترة قبل أن یفقد حقه في هذه المنحةإف
  : لة إلى ثالث مسائلأنه یتصور تفرع هذه المسإوبعد هذا العرض ف

 أالمنحــة فیلجــ یرغـب عــن االســتفادة مـن هــذه ه لكنــخص،شــًة علـى الــشروط كاملــأن تنطبـق  - ١
  . لبیعها لغیرهٍحینئذ

 ینــصرف عنهــا ، وقبــل فــرز القطعــة بــاالقتراع، ویــستحق المنحــة،أن تنطبــق علیــه الــشروط - ٢
 فیلجــأ ،ن لـم یـستطع تــوفیر المبلـغ المحـدد فـي الوقـت المطلـوبأ كـ،ألي سـبب مـن األسـباب

 . بیعهالىإ ٍحینئذ
 ثــم بعــد ذلــك یقــوم ، ویــدفع مــا یتوجــب علیــه، وتفــرز لــه قطعــة األرض،لمنحــةأن یــستحق ا - ٣

  .قساطأببیعها قبل الوفاء بما علیه من 
د ذلــك كلــه إلــى ّوقــد اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي جــواز هــذه المعاملــة مــن عــدمها، ومــر

  .اختالفهم في تخریج هذه المسألة
  : جینویمكن حصر تخریجات الفقهاء لهذه المسألة في تخری

  



 

 

 

١٠٦

  .)١( أنه بیع هبة:التخریج األول
ن لـــم ٕا وهنــاك مـــن الفقهــاء و. علـــى هــذا التخــریج أنـــه ال یجــوز بیــع مـــنح العقــارًویترتــب بنــاء   

  : ًواستدلوا جمیعا على ذلك بعدة أدلة، )٢(یتبنوا هذا التخریج إال أنهم أفتوا بعدم جواز هذه المعاملة
  :من السنة: الدلیل األول

 یـأتیني الرجـل یـسألني مـن البیــع :قلـت أتیــت رسـول اهللا :  بـن حـزام قـالمـا روي عـن حكـیم - ١
  .)٣("ال تبع ما لیس عندك ":اع له من السوق ثم أبیعه ؟ قالما لیس عندي أبت

ن القــبض مــن شــروط تملــك أ یترتــب علیــه القــول بــ،لة علــى بیــع الهبــةأإن تخــریج المــس: وجــه الداللــة
نـه ال یجـوز لـه أن إ ف، لكونـه لـم یقبـضها؛منحة غیر مالك لهان الشخص المستفید من الأ، وبما الهبة
  . ألنه حینها یكون قد دخل في النهي الوارد في الحدیث،یبیعها

  :ویناقش هذا االستدالل من وجهین
 لتملیـك ٍلة القـبض كـشرطأ فـإن مـس، ألنـه فـي محـل نـزاع؛ بـأن هـذا االسـتدالل ال یـستقیم:الوجه األول

 وذهــب المالكیــة ، فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى اشــتراطه للتملیــك،الفقهــاءلة خالفیــة بــین أالهبــة مــس
، فمــن رجــح اشــتراطه )٤(لیـك بــل یملــك بمجــرد العقـدموالمعتمـد عنــد الحنابلــة إلـى عــدم اشــتراطه فــي الت

  .)٥( بجوازها: ومن لم یشترطه قال، بعدم جواز هذه المعاملة:من المعاصرین قال
ٕ وانمـا هـي معاوضـة عـن ، عـن األرضً هذه المنحة لیست معاوضـة أن المعاوضة عن:الوجه الثاني

  .)٦( وبین االثنین فرق واضح ال یخفى،حق المستفید في هذه المنحة
  
  

                                                        
، الــــــدكتور ســــــلیمان الماجــــــد www.balhakm.orgانظــــــر فتــــــوى الــــــدكتور محمــــــد الــــــشنقیطي علــــــى موقــــــع (١) 

www.salmajed.com ،  
  www.islam-qa.com : موقع اإلسالم سؤال وجواب-، المنجد٤٩-١٦:  مجموع فتاوى ابن باز -ابن باز(٢) 
، ١٢٣٢، ح ٥٢٦ص ٣ باب ما جاء في كراهیة بیـع مـا لـیس عنـدك ج- كتاب البیوع-أخرجه الترمذي في سننه(٣) 

  .قال األلباني حدیث صحیح 
   .٣٧  بند ثبوت الملكیة صراجع المبحث الثاني(٤) 
 علــى عــدم اشــتراط ً وأفتــى بجوازهــا بنــاء،لة علــى أنهــا بیــع هبــةأج المــسّ فقــد خــر،ومــنهم الــدكتور ســلیمان الماجــد(٥) 

   www.salmajed.comالقبض في الهبة 
  .www.almoshaiqeh.comفتوي الدكتور خالد المشیقیح على موقع (٦) 



 

 

 

١٠٧

  .)١("عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر نهى رسول اهللا :"  قال ما روي عن أبي هریرة -٢
  :وجه الداللة من هذا الحدیث من وجهین

 لعـدم تحدیــد ؛لة بیــع المـنح فیهــا غـرر وجهالــةأ نهـى عــن بیـع الغــرر، ومـس أن النبــي :الوجـه األول
  . باإلضافة إلى أنها قد تتفاوت أسعارها بعد ذلك،األرض ومعرفة مكانها قبل بیعها

 ویحـــددها المـــستفید ،ً بـــأن المـــساحة فـــي مثـــل هـــذه المـــشاریع معلومـــة ســـلفا:وینـــاقش هـــذا االســـتدالل
مـت ّن الجهـات المختـصة قـد قو وذلك أل؛وت في السعر غیر حاصل باإلضافة إلى أن التفا،)٢(بنفسه

  .أسعار األراضي في كل مشروع بسعر معلوم
إمـا أن تنطبـق : ن واضـح ألن األمـر ال یخلـو مـن أمـرینّلة بـیأ أن الغـرر فـي هـذه المـس:الوجه الثاني

 ،ط علـى المنتفـع، أو أن تنطبـق الـشروً فیكون المشترى غانمـا، ویستحق المنحة،الشروط على المنتفع
  .ً فیصبح المشتري غارما،لكنه لم یستحق المنحة ألي سبب من األسباب

،  ألن البیـع واقـع بـین العـوض والحـق؛لةأ فـي هـذه المـسٍ أن الغـرر منتـف:ویجاب عن هـذا االسـتدالل
 بغـــض النظـــر عـــن خـــروج االســـم مـــن ،َ ألن الحـــق المعـــاوض عنـــه معلـــوم؛ لـــیس فیـــه غـــررواألخیـــر

  .)٣(عدمه
  : ً أن یستدل لهم أیضا بما یليویمكن
 أن المعاوضة عن هذه المنح القائمة علـى اإلعانـة للمحتـاجین فیهـا تقـدم علـى :من المعقول - ١

ن لكــل واحــد مــنهم مكانتــه  أل؛ وفیهــا كـذلك تقــدم علــى حــق الغیـر،أصـحاب الحاجــة الحقیقــین
ن حـــدهم فیترتـــب علیـــه تقـــدم علـــى حـــق مـــن بعـــده مـــأ فـــإذا مـــا عـــاوض عـــن حـــق ،وترتیبـــه

  .المستحقین
 القـول بـأن فـي المعاوضـة عـن المـنح فیـه تقـدم علـى حـق الغیـر غیـر :ویمكن أن یجاب عنـه

 وفـي ترتیبـه لـم یتـأخر، والحاصـل أن المعـاوض قـد أخـذ مكـان ، ألن كـل واحـد یبقـى فـي مكانـه؛مـسلم
  .)٤(من عاوضه

                                                        
، ح ٦١٥-٦١٤ باب بطالن بیـع الحـصاة والبیـع الـذي فیـه غـرر ص - كتاب البیوع-أخرجه مسلم في صحیحه (١) 

١٥١٣.   
  .www.salmajed.comفتوى الدكتور سلیمان الماجد (٢) 
   .www.almoshaiqeh.comر خالد المشیقیح على موقع فتوي الدكتو(٣) 
   .www.almoshaiqeh.comفتوي الدكتور خالد المشیقیح على موقع (٤) 



 

 

 

١٠٨

  :)١( أنه بیع حق الحصول على قطعة أرض:التخریج الثاني
  . خریج جواز بیع منح العقار بشرط خلو المعاملة من المحاذیر الشرعیةویترتب على هذا الت

  :)٢(واستدل القائلون على أدلة من المعقول
 أن المعاوضــة عــن بیــع مــنح العقــار لمــشاریع اإلســكان هــي معاوضــة عــن الحــق فــي المنحــة ال :ًأوال

 وفیهـا منفعـة ، علـي ذلـكعن األرض نفسها، وأن هذه الحقوق لهـا قیمـة مادیـة بـین النـاس وقـد تعـارفوا
  .ً وهي مما یباح االنتفاع بها شرعا،مقصودة معتبرة

 وهـي ، لتعلقـه بعـین مادیـة- المتقـررة – غیـر المجـردة یمكن تصنیف هذا الحـق ضـمن الحقـوق :ًثانیا
  .)٣(ً أو صلحا،ًما بیعاإ ، والحقوق المقررة یجوز التنازل عنها.األرض

  ، اختصاصات ألصـحابها، واالختـصاص ملـك لمـن اخـتص بـهن هذه الحقوق هي في األصلأ :ًثالثا
  .)٤( وعلیه فله أن یعتاض عنه وقتما شاء،فلصاحبها حق االحتفاظ بها من عدمه

  :الترجیح
 ،لةأرائهــم وأدلـتهم فــإنني أرى تــرجیح التخــریج الثــاني للمــسآبعـد اســتعراض تخریجــات الفقهــاء و

  : ك لألسباب اآلتیةمن حیث الجملة والقول بجواز المعاوضة عنها وذل
  . منها، مع عدم خلو األولمة التخریج الثاني من االعتراض سال:ًأوال

زت ّ وقــد جــو،لة مــن الحقــوق المعنویــة التــي لهــا اعتبارهــا وقیمتهــاأن محــل العقــد فــي هــذه المــس أ:ًثانیــا
 ،الیـة تـوفر فیهـا شـروط المنـه قـدأخالل تأصیلي في البحث لجواز المعاوضة عن هذه الحقوق طالما 

  . مع خلوها من محاذیر العقود األخرى.وقد ثبت
ــــشرعي ــــان حكمهــــا ال ــــة ،وبعــــد هــــذا التطــــواف بالمــــسألة وبی ــــاه للتنظیمــــات اإلداری  یبقــــى االنتب

 ً فإنـه وطبقـا،ع مـن القـوانین لهـذا المـشروعّرُ وما شـ، وبالنظر إلى حالتنا الفلسطینیة.الخاصة بكل دولة

                                                        
، فتــوى الــدكتور ســـلیمان الماجــد علـــى http://www.msarb.comفتــوي الــدكتور خالـــد المــشیقیح علــى موقـــع (١) 

، وهو ما رجحه الدكتور عبد الرحمن السند في بحثه مـن حیـث اصـل المـسالة ، www.salmajed.comموقعه 
   .٤٢:  الحقوق وااللتزامات -السند

   .www.almoshaiqeh.comد المشیقیح على موقع فتوي الدكتور خال(٢) 
   .٢٤راجع تقسیمات الحقوق ص(٣) 
، فتـــــوى المـــــشیقح www.ahlalhdeeth.comهـــــل الحـــــدیث أ ملتقـــــى أرشـــــیف -فتـــــوى الـــــدكتور ابـــــن منیـــــع (٤) 

www.almoshaiqeh.com.   



 

 

 

١٠٩

الجهـة  فـإن ؛ حكومیة لغـرض الـسكنٍبشأن تخصیص قطع أراضللمرسوم الصادر من وزارة اإلسكان 
  .)١( :المخولة قد نصت على ما یلي

، وال تـسجل باسـم المنتفـع وفـق القـوانین المعمـول بهـا إال كیة األراضـي ال تنقـل إلـى المنتفـع أن مل:ًأوال
 واكتمـــال مـــا هـــو مـــشروط فـــي العقـــد الـــذي ســـیوقع بـــین الطـــرفین ،بعــد ســـداد البـــدل المنـــصوص علیـــه

  . بعد مرور عشر سنوات على التعاقد وكذلك، وهو شرط البناء،ًالحقا
 ال یحــــق ألي منتفــــع قبـــل انتقــــال الملكیــــة باســــمه التــــصرف بقطعــــة األرض المخصــــصة بــــأي :ًثانیــــا

  . بل أو بغیر مقابلني بمقا أو المرتبة ألي حق شخصي وعیلكیة الناقلة للم؛تصرف من التصرفات
، فهــذا مــن حیــث لة جــواز المعاوضــةأت رجحــت فــي المــسن كنــٕاني وإ علــى مــا ســبق فــًوبنــاء

  : ها بعد شروط الجهة المخولة متعین، وذلك لألسباب اآلتیة إال أن القول بمنع،لةأأصل المس
 أو حــق فــي تملــك ، إن المعــاوض عــن مــنح العقــار هــذه لــن ینتقــل إلیــه حــق الملكیــة فــي العقــار:ًأوال

، ً وانتقـــال الملكیـــة لـــه أوال،الـــشروطٕ وانمــا ســـتبقى باســـم صـــاحب الحـــق األول حتـــى اســـتكمال ،األرض
نـــه بــاب كبیـــر للخـــصومات والخالفـــات أ، باإلضــافة إلـــى یـــه مـــن الكــذب والتحایـــل علـــى الدولـــةوهــذا ف

 ،ًلــه حقــه رســـمیالـــن یجــد مــن یوثـــق ، و ألن الــشروط الـــواردة تقیــد مــن ســـیبیع هــذا الحــق؛والمنازعــات
  .ً تكون غیر مكتملة الشروط قانونیان المعاملة حینئذ أل؛ًویحفظه له قانونا

 وهـم فـي نفـس ، متمثـل فـي حمایـة حقـوق المحتـاجین لهـذا الـسكنٌ أن منع الدولة البیع له مقصد:ًثانیا
حینهـا هـو ن أول مـا ینـصرف إلیـه هـذا المحتـاج إ وعلیه فـ؛ وبالمقدار نفسه إلى المالونالوقت محتاج

 حتــى یبقــى أمــر ،فألجــل هــذا كلــه منــع مــن المعاوضــة ، فیقــع عرضــة لالســتغالل،لبیــع حقــه أن یلجــأ
  .علمأ وّلأجواهللا تعالى  . عن المتاجرة واالستغاللًمسكنه بعیدا

  
  

  
  
  
  

                                                        
  . م ، راجع مالحق الرسالة٢٠١٠ لسنة ٤٠ العامة رقم األشغال قرار وزیر – وزارة األشغال العامة واإلسكان(١) 



 

 

 

١١٠

  : بیع االسم في االكتتاب: ًثانیا
لة مـن أعـد هـذه المـسلة بیع االسـم المجـرد وتأن بیع االسم في االكتتاب هو فرع تطبیقي لمسإ

، كالمعاوضـة ر مـن الـصور والتطبیقـات المختلفـة ویتفرع عنهـا الكثیـ،إطارهاالمسائل التي یندرج تحت 
و أ، و جـائزةأ ،و المعاوضـة عـن حـق التقـدم لمنحـةأ، و مـا فـي حكمـهأ ،عن االسـم لفـتح محـل تجـاري

المنــضویة تحــت هـــذه ، وغیرهــا مــن المـــسائل الكثیــرة  للحـــصول علــى قــرضألخــرالتنــازل عــن اســمه 
  .لةألمسا

ن فـي أال إ ،صـل ال عـن حكـم تفریعاتهـالة األأُن یبحث عن حكم المسأصل ومن هنا كان األ
عــادة النظــر فــي إقــل تقــدیر أو بأ ،بعــض هــذه التفریعــات مــن الجــدة والحداثــة مــا یتطلــب بیــان حكمهــا

 ثـم مـن ،ًوالأیـة التنظیمیـة ٌ وهذا یتطلب النظر فـي المـسائل التفریعـات كـل علـى حـده مـن الناح،حكمها
لة بیــع أني قــد اكتفیــت بدراســة مــسإ، وعلیــه فــوهــذا فیــه مــن الــصعوبة مــا ال یخفــى ،الناحیــة الــشرعیة

  .ردجلة بیع االسم المأاالسم في االكتتاب كمثال متفرع عن مس
سـهم ، ومن المعلـوم فـي طـرح األسهم في السوق لالكتتابو بنك األأن تطرح شركة أ :لةأصورة المس
 ال یجـوز لـه ،الواحـدسـهم للـشخص سهم تحدد كمیة محددة مـن األن الشركة التي تطرح األألالكتتاب 

سـهمهم فــي أ بعـض كبـار المــستثمرین الـذین یرغبـون فـي زیــادة حـصص أ، ومـن هنــا یلجـالزیـادة علیهـا
 ســبب مــن أليشــخاص ال یرغبــون فــي االكتتــاب فــي هــذه الــشركة أهــذه الــشركة الــى المعاوضــة مــع 

  .من االكتتاب باسمه في هذه الشركة سماالن یمكنه صاحب أاب مقابل سباأل
 اخــــتالفهم فــــي إلــــىمــــرد ذلــــك  و،لةأوقــــد اختلــــف الفقهــــاء المعاصــــرون فــــي حكــــم هــــذه المــــس

  :  لة في تخریجینأالفقهاء لهذه المسویمكن حصر تخریجات  ،تخریجها
   :نه بیع لالسم المجردأ: األولالتخریج 

  .عاوضة عن االسم في االكتتابج القول بعدم جواز المویترتب على هذا التخری
  .)٢( فتت به اللجنة الدائمةأ وهو ما ،)١(  هذا القول كثیر من الفقهاء المعاصرینإلىوقد ذهب 

  : دلةأصحاب هذا القول بعدة أوقد استدل 

                                                        
، الهیئــة الــشرعیة لبنــك الــبالد فــي الــسعودیة www.islamlight.netفتــوى الــدكتور یوســف الــشبیلي علــى موقــع (١) 

  .com.www.halal٢، فتوى المفتي محمد العصیمي على موقعه www.islam-qa.comعلى موقع 
  .٤٦٥-٤٦٤  ص٢٣ فتاوى اللجنة الدائمة ج-اللجنة الدائمة(٢) 



 

 

 

١١١

  : من السنة: ولالدلیل األ
  .)١("ة وعن بیع الغررعن بیع الحصا نهى رسول اهللا " :قال ما روي عن أبي هریرة  - ١

ن البـائع للـسهم ال  أل؛لةأ وهـو حاصـل فـي هـذه المـس،نهى عن بیع الغرر ن النبي أ :ووجه الداللة
  .)٢(باآلالف األسهم ومشترى االسم یبیع ،ً فالبائع یبیع االسم بمائة مثال،یدري كم یحصل علیه

 فأدخــل یــده فیهــا ، علــى صــبرة مــن طعــامّمــر أن رســول اهللا ":  عــن أبــي هریــرةمـا روي  - ٢
قـال أفـال ! ما هذا؟ قال أصـابته الـسماء یـا رسـول اهللا!  فقال یا صاحب الطعامًفنالت أصابعه بلال

 .)٣("جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس؟ ثم قال من غش فلیس منا
 ومـن المعلــوم ، والتـدلیس علــى النـاس فـي البیــوع،ن الحـدیث نــص علـى حرمـة الغــشأ :ووجـه الداللــة

 والتحایـل علــى الـشركة وعلــى النظــام ، والكــذب، والتـدلیس، االســم فـي االكتتــاب فیـه مــن الغــشن بیـعأ
ــــشریعة بــــاوز الحــــد المــــسموح لــــه فــــي االكتتــــابالقــــائم فیهــــا بتجــــ ي حــــال مــــن أ، وهــــو مــــا ال تحلــــه ال

  .)٤(األحوال
  : من وجوهمن المعقول: الدلیل الثاني

نـــه ال تجـــوز إ وعلیـــه ف، فـــي حكـــم المـــال وال،ً لـــیس مـــاال- االســـم المجـــرد-ن المعقـــود علیـــهأ - ١
 .)٥(حوال حال من األبأيالمعاوضة عنه 

 وفـي ، تعدیـة علـى حـق الغیـر ممـن التـزم بالنظـامهن في بیع االسم المجـرد فـي االكتتـاب فیـأ - ٢
 .)٦( ویزاحمهم حقوقهم،نه یضیق على بقیة المساهمینإذات السیاق ف

                                                        
، ح ٦١٥-٦١٤ بـاب بطـالن بیـع الحـصاة والبیـع الـذي فیـه غـرر ص - كتـاب البیـوع-أخرجه مسلم في صحیحه(١) 

١٥١٣.  
  .www.muslmh.comبل على موقع العزیز الش فتوى الدكتور عبد(٢) 
، قــال األلبــاني ١٣١٥، ح ٥٩٧ص٣ بـاب كراهیــة الغــش فـي البیــوع ج- كتــاب البیــوع-أخرجـه الترمــذي فــي سـننه(٣) 

  .حدیث صحیح 
، www.islamlight.netوهــو مــا تظــافرت علیــه الفتــاوى الـــسابقة، فتــوى الــدكتور یوســف الــشبیلي علــى موقـــع (٤) 

، فتــوى المفتــي محمــد العــصیمي www.islam-qa.comالهیئــة الــشرعیة لبنــك الــبالد فــي الــسعودیة علــى موقــع 
  .com.www.halal٢على موقعه 

 بــن جبیــر علــى  ، فتــوى الــدكتور هــاني بــن عبــد اهللا٤٦٥-٤٦٤ ص٢٣ فتــوى اللجنــة الدائمــة ج-اللجنــة الدائمــة(٥) 
  .www.muslmh.comالعزیز الشبل على موقع  ، وفتوى الدكتور عبدwww.saaid.netموقع 

وســـف ، فتــوى الــدكتور یwww.islam-qa.comفتــوى الهیئــة الـــشرعیة لبنــك الــبالد فـــي الــسعودیة علــى موقـــع (٦) 
  .www.islamlight.netالشبیلي على موقع 



 

 

 

١١٢

مـــن الـــسیاسة الـــشرعیة المنـــسجمة مـــع  وهـــو ،ن منـــع بیـــع االســـم المجـــرد فیـــه مـــصلحة بینـــةأ - ٣
 .)١( فئة معینة من الناسأیدي في ًن ال یكون المال محصوراأ ب،اإلسالمیةمقاصد الشریعة 

  . هذا البیع مظنة الخالف والخصومةأن - ٤
  : ه بیع حق المواطن في االكتتابأن: التخریج الثاني

حـد مـن أقـف علـى أولـم ، ز المعاوضة عن االسم في االكتتابویترتب على هذا التخریج جوا
وقــد نقلــه ، )٢( الــدكتور عبــد الــرحمن الـسند فــي بحثــه الحقـوق وااللتزامــاتإالالفقهـاء قــال بهــذا التخـریج 

خیــر ذكــره فــي ، وهــذا األ)حكــام االكتتــاب فــي الــشركات المــساهمةأ(طروحتــه أعــن حــسان ســیف فــي 
  .)٣(حدألى إن یعزوه أ دون ٍجریخمعرض بحثه كت

  : دلةأ القول بعدة صحاب هذاأوقد استدل 
  :من المعقول: ولالدلیل األ
، وهــذا البیــع لــم یــشتمل ال مــا اشــتمل علــى محظــور شــرعيإ ،باحــةصــل فــي البیــوع اإلن األأ

  .لى محظور شرعي وعلیه فالبیع جائزع
 ، عـدم اسـتقامة هـذا الـدلیل وشـدة ضـعفهٍّنه ال یخفى على كل ذي لـبأ ب:ویناقش هذا الدلیل

  .یخلو من المحاذیر الشرعیة وهو قائم على الغرر والتدلیس والخداع ؟؟ن أفكیف لهذا البیع 
  : یأتين یستدل لهم بما أویمكن 

  : من القیاس: ًوالأ
  . منهما من الحقوق المعنویةًن كالأقیاس بیع االسم على بیع االسم التجاري بجامع  - ١

 ویحقـق ،اللـة تجاریـة معینـةن االسم التجاري لـه د أل،نه قیاس مع الفارقأ ب:ویجاب على هذا القیاس
  .)٤(اآلخرینال نصیب إ ة بخالف بیع االسم فلیس له فائد، للسلع التي تحمل اسمهًرواجا
ثبــت لــصاحبه فجــاز لــه  منهمــا حــق ً كــالأنقیــاس بیــع االســم علــى بیــع حــق الــشفعة بجــامع  - ٢

  .االعتیاض عنه

                                                        
العزیـز  ، وفتوى الـدكتور عبـدwww.islam-qa.comفتوى الهیئة الشرعیة لبنك البالد في السعودیة على موقع (١) 

  .www.muslmh.comالشبل على موقع 
  .٣٥ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٢) 
   .٨١ أحكام االكتتاب في الشركات المساهمة ص-سیفحسان (٣) 
  .www.saaid.netفتوى الدكتور هاني بن عبد اهللا بن جبیر على موقع (٤) 



 

 

 

١١٣

  :)١(نه قیاس مع الفارق من عدة وجوهأ ب:ویجاب عن هذا القیاس
 و التنـــازل عنـــه تنتهـــي عالقتـــه بـــالمبیع بالكلیـــةأ وبعـــد بیعـــه ، الـــشفعة حـــق لـــصاحبهن حـــقأ، 

  .ً بل یبقى اسمه متداوال،بخالف بیع االسم فال تنتهي عالقة صاحب الشفعة بالمبیع
 علــى ،ً وقــد شــرعت لــدفع الــضرر عنــه مــستقبال،حــق الــشفعة فیــه مــصلحة لــصاحب الــشفعة 

 .ن حقه في االكتتاب واستغالل عوزهلضرر بحرمانه من البائع یلحقه اإ ف،خالف بیع االسم
 بینمـا ن یتنـازلأو أ ،ن یبیـعأو أ ،ن یـشفعأ فهـو مخیـر بـین ،حق الشفعة ال بـد منـه لـصاحبه ،

  . ن لم یساهمإ ال یلزمه شيء مما ذكر ،بائع االسم
  : من المعقول: ًثانیا

 جـاز لـه ،ة ذات یـده وقلـ، ولكـن لحاجتـه، وعلیـه فمـن حقـه االكتتـاب،ن االسـم حـق للـشخصأ
 ، فبالنــسبة للبــائع اســتفاد مــن اســمهًا، فتتحــصل الفائــدة لالثنــین معــ،ألخــرن یــستفید مــن اســمه لبیعــه أ

  .وبالنسبة للمشتري زادت حصة سهمه
دلـة الفریـق أ حتى یبـاع كمـا سـبق مـن ، وال في حكمه،ن االسم لیس بمالأ ب:ویجاب عن هذا

ــــه علــــى ٕان كــــان مقــــصدها الرفــــق بغیــــر القــــادر وإنــــین فــــ وبالنــــسبة للفائــــدة الحاصــــلة لالث،ولاأل عانت
 وذلــك كدخولـــه ،كثـــر فائــدة لــصاحب االســمأنجــع وأ فهنــاك مـــن الطــرق مــا هــو ،ســمهااالســتفادة مــن 

  .ة مع صاحب المال بنسبة ربح محددةشراك
   :الترجیح

 وهــو تخریجــه علـــىول األ التخــریج رى تـــرجیحأ فــإنني ،دلــة الفــریقینأبعــد هــذا التطــواف مـــع 
عـــزوه أوذلـــك  ،مــسألة بیـــع االســـم المجـــرد، والـــذي یترتــب علیـــه عـــدم جـــواز بیـــع االســم فـــي االكتتـــاب

  : اآلتیة لألسباب
دلـة الفریـق الثـاني وعــدم أول وسـالمتها مـن االعتـراض والمناقـشة مـع ضـعف دلـة الفریـق األأ قـوة :ًوالأ

  .باألولنهوضها مقارنة 
  
  
  

                                                        
  .www.ahlalhdeeth.comانظر موقع  أهل الحدیث (١) 



 

 

 

١١٤

یعطــي فرصــة كبیــرة لكبــار المــستثمرین للــسیطرة علــى ســوق  ،مــام بیــع االســمأن فــتح المجــال أ :ًثانیــا
، ومــن المعلــوم ع واالســتفادة مــن هــذه االكتتابــات وبالتــالي حرمــان كثیــر مــن النــاس مــن االنتفــا،المــال

  )١("نه ال ضرر وال ضرارأ: " ما قاله النبي من قواعد الشریعة السمحاء
ن یـوغر صـدر البـائع أ لكفیـل بـًر الـسهم الحقـا وبـین سـع،ن الفرق الواضح بین سعر بیع االسمأ :ًثالثا

ا الكثیـــر مـــن   هـــذ وبالتـــالي یترتـــب علـــي الفـــاحش،بنُیـــشعره بـــالغنـــه  أل؛ًن كـــان قـــد رضـــى بـــه مـــسبقإاو
  .علمأ وّجلأواهللا تعالى  .الخالفات والخصومات

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، قـال األلبـاني ٢٣٤٠ ، ح ٧٨٤ بـاب مـن بنـى فـي حقـه مـا یـضر بجـاره ، -األحكـام كتـاب -ابن ماجه في سننه(١) 

  .٤٠٨ ص٣ الغلیل جإرواء -دیث صحیح ، األلبانيح



 

 

 

١١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

١١٦

  :ة التجاریة االلتزام بترك المنافسالمعاوضة على: ًأوال
 أو علـى ، أن یتفق طرفان علـى عـدم دخـول أحـدهما علـى منافـسة تجاریـة لـسلعةي ه:صورة المسألة

ًعــدم فــتح أحــدهما محــال قریبــا مــن اآلخــر حــدهما عــن الفعــل، ویكــون هــذا أ أو أي فعــل بحیــث یمتنــع ،ً
و معــروف  وهــ،االمتنــاع مقابــل عــوض یأخــذه الطــرف الممتنــع، وهــو االلتــزام عــن االمتنــاع عــن فعــل

  .عند القانونیین بااللتزام السلبي
  .االلتزام بعدم الدخول في المناقصةعلى  مسألة المعاوضة ؛ًولیس بعیدا عن هذه الصورة

ٍوقـد اتفــق الفقهــاء علـى تخــریج واحــد لهـذه المــسألة، وهــو بأنهـا بیــع حــق االمتنـاع عــن الفعــل،  ٍ
  .ریجاتي للمسائل السابقةعن منهجیتي التي اتبعتها في تخًوعلى هذا سأعرض قلیال 

  :تحریر محل النزاع
، )١(ًاتفــق الفقهــاء علــى جــواز أن یكــون االمتنــاع عــن فعــل موضــوعا غیــر مباشــر فــي العقــد  

ًواختلفوا في جواز المعاوضة إذا كان االمتناع عن الفعل موضوعا مباشرا للعقد، على قولین ً:  
ًسببا مباشرا للعقد أن االمتناع عن الفعل ال یجوز أن یكون :القول األول   .)٢( وهو قول الحنفیة،ً

ـــاني ً أن االمتنـــاع عـــن الفعـــل یـــصح أن یكـــون ســـببا مباشـــرا للعقـــد بـــشرط تحقـــق عناصـــر :القـــول الث ً
  .)٣(المالیة، وهو قول المالكیة، وبعض الحنبلیة، وجمهرة من المعاصرین

  .ًشرا في العقدً هو اختالفهم في جواز أن یكون االمتناع عن فعل سببا مبا:وسبب الخالف
  :األدلة

  :أدلة القول األول
  : بالمعقول من وجوهاستدل أصحاب هذا القول 

ٕأن اإلنــسان ال یلــزم أن یتحمـــل الــضرر المحـــض وان رضــي بـــه، وفــي االمتنـــاع عــن الفعـــل  - ١
 .)٤(المشروع ضرر لصاحبه

ل قـد یكــون  إن القـول بـأن االمتنـاع عــن الفعـل المـشروع غیـر مـسلم؛ ألن االمتنــاع عـن الفعـ:وینـاقش
  .فیه مصلحة، وغرض للممتنع

 :ویمكن أن یستدل لهم - ٢

 والحیـازة وعلیـه فـال یعـد ، كالعینیـة،أن االمتناع عن الفعل لم تتوفر فیه شروط المالیة عنـدهم
ًماال وال یجوز أن ینهض سببا مباشرا للعقد ً ً. 

                                                        
  . من هذا البحث٣٤انظر ص(١) 
  .٧٤ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٢) 
  .٥٣-٥٢ الحقوق وااللتزامات ص-، السند٢٦٣ ص٨ الفروع ج-بن مفرجا، ٣٣٩ ص٤ المدونة ج-مالك(٣) 
  .٧٤ ص٣ المدخل الفقهي العام ج-الزرقا(٤) 



 

 

 

١١٧

ًل ال یعـد مـاال؛ ألن  بأنه استدالل فـي معـرض الخـالف، فإننـا ال نـسلم أن االمتنـاع عـن الفعـ:ویناقش
  .ًله قیمة مالیة في وقتنا الحاضر، وعلیه فیصح أن یكون محال للعقد

  :أدلة القول الثاني
  : بالمعقول من وجوهاستدل أصحاب هذا القول 

أن االمتناع عن الفعل هو حـق ثابـت لـصاحبه أصـالة، وعلیـه فإنـه ال یمنـع مـن التنـازل عنـه  - ١
  .مقابل عوض

لتـــزام شـــروط المالیـــة، حیـــث وجـــدت المنفعـــة المقـــصودة، والقیمـــة أنـــه قـــد تحقـــق فـــي هـــذا اال - ٢
 .المالیة

  :ورود نصوص متظافرة عند الفقهاء تدل على جواز هذه المعاملة، ومنها - ٣
  ّجواز االتفاق بین اثنین على أن یكف أحدهما عن سـوم الـسلعة بعـوض معـین، فـإن

 یتفـق مـع جمیـع الكاف یستحق العـوض، سـواء أملـك البـاذل الـسلعة أم ال، بـشرط أال
  .)١(من في السوق على ذلك؛ لما یلحق بالبائع من ضرر

  ًجــواز أن یــدفع الرجــل لزوجتــه مــاال مقابــل أال تتــزوج بعــد موتــه، وكــذلك دفــع المــرأة
 .)٢(ًماال لزوجها على أال یتزوج علیها

  :الترجیح
 االلتــزام القــول الثــاني، والقائــل بجــواز المعاوضــة عــن: ممــا ســبق یتبــین لــدي أن الــراجح هــو
  : بترك المنافسة التجاریة وذلك لألسباب اآلتیة

  .قوة أدلة القول الثاني، وسالمتها من االعتراضات - ١
أن االلتـــزام باالمتنـــاع عـــن الفعـــل فـــي هـــذه المـــسألة تحققـــت فیهـــا شـــروط المالیـــة مـــن وجـــود  - ٢

 .المنفعة الحقیقة، ولها قیمة مالیة في عرف التجار

  .)٣(ت الشرعیةخلو هذه المعاملة من المحظورا - ٣

                                                        
  .٣٨٧ ص٤ التاج واإلكلیل ج- ، العبدري٨٣ ص٥رشي ج شرح الخ-الخرشي(١) 
- ، ابـن مفــرج١٠-٩مخطــوط ص:  تحریـر الكــالم فـي مــسائل االلتـزام-، الحطــاب٣٣٩ ص٤ المدونـة ج-مالـك(٢) 

  .٢٦٣ ص٨الفروع ج
  .٥٣- ٥١ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٣) 



 

 

 

١١٨

   االلتزام بتغطیة االكتتابالمعاوضة على: ًثانیا
 ویلتــزم ، فیتفــق طـرف آخــر مــع الــشركة، أن تطــرح شــركة مـا أســهمها لالكتتــاب العــام:لةأصــورة المــس

 وهـو مـا یعـرف بالتعهـد . ویعتـاض فـي مقابـل هـذا االلتـزام،بشراء ما تبقى من كمیة األسهم المطروحة
  .)١( أو ضمان االكتتاب،ضمان اإلصدار أو ب،بتغطیة االكتتاب

وقــد اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي جــواز هــذه المعاملــة مــن عــدمها، ومــرد ذلــك كلــه إلــى 
  .اختالفهم في تخریج هذه المسألة

  : ویمكن حصر تخریجات الفقهاء لهذه المسألة في ثالثة تخریجات
  :أنه عقد معاوضة عن ضمان: التخریج األول

 إلیهـا أثنـاء بحثـه َصُالتخریج مجمع الفقه اإلسالمي في قراراته وتوصـیاته التـي خلـوذهب لهذا        
هـو االتفـاق :"  الـذكرآنـف فقد جاء ما نصه أثنـاء تعریفـه لـضمان اإلصـدار ،لموضوع األسواق المالیة

 ، أو جــزء مــن ذلــك اإلصــدار، مــن األســهماإلصــدارعنــد تأســیس شــركة مــع مــن یلتــزم بــضمان جمیــع 
 ،ًعاوهـذا ال مـانع منـه شـر ، الملتـزم باالكتتـاب فـي كـل مـا تبقـى ممـا لـم یكتتـب فیـه غیـرهوهو تعهد مـن

 ویجـوز أن یحـصل الملتـزم ،إذا كان تعهـد الملتـزم باالكتتـاب بالقیمـة االسـمیة بـدون مقابـل لقـاء التعهـد
  .)٢("األسهم أو تسویق ، الدراساتإعدادعلى مقابل عن عمل یؤدیه غیر الضمان مثل 

ى هذا التخریج عدم جواز أخذ الملتزم األجر على التزامه بتغطیـة االكتتـاب، بـسبب ویبنى عل
  .)٣(حرمة أخذ األجر على الضمان

 بــدلیل التغلیــب فــي وســمه  ، الــضمانإلــىوالقــول بهــذا التخــریج ســببه أن مــستند المــسألة راجــع 
  .)٤(بالضمان، باإلضافة إلى وضوح معنى الضمان في هذا التعهد

  : لتخریجمناقشة هذا ا
لة تعــــرف أ المــــس؛ ألنلة علــــى الــــضمان الصــــطالح التــــسمیة غیــــر دقیــــقأ تخــــریج المــــسإن - ١

، والعبــرة بــالعقود ال اإلصــدار عنــد األســهم ومنهــا التعهــد بتــسویق ،بمــسمیات غیــر الــضمان
  .)٥(بالمسمیات

                                                        
  .٤١٨ ص٧ ج اإلسالمي مجلة مجمع الفقه -اإلسالميمجمع الفقه (١) 
  .٤١٨ ص٧ ج اإلسالمي مجلة مجمع الفقه -اإلسالميجمع الفقه م(٢) 
 أثنــاء بحــثهم لمــسألة اإلســالمي فــإن فقهــاء مجمــع الفقــه -هــذا عنــد القــائلین بعــدم جــواز المعاوضــة عــن الــضمان(٣) 

والـذي خلـص إلیـه المجمـع فـي قـراره . ومـنهم مـن قـال بـالجواز، فمنهم من قـرر الحرمـة،خطاب الضمان قد اختلفوا
  .هو القول بحرمة المعاوضة على الضمان) ١٢(رقم 

  .٤٥ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٤) 
  .٤٧ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٥) 



 

 

 

١١٩

أن قیـاس مـسألة المعاوضـة علـى االلتـزام بتغطیـة االكتتـاب علـى أخـذ األجـر علـى الـضمان  - ٢
 ألن الفقهــاء الــذین ذهبــوا إلــى تحــریم أخــذ األجــر علــى الــضمان اعتمــدوا ؛ع الفــارققیــاس مــ

 وعلیـه فهـو ربـا، وهـو مـا تظـافرت علیـه أقـوال العلمـاء ، قرض جر منفعـةإلىعلى أنه یؤول 
، وهــو بخــالف مـــسألتنا فإنهــا ال تــؤول إلــى قـــرض یجــر منفعــة بــل إلـــى )٢(ًوحــدیثا، )١(ًقــدیما

  .)٣( وال استعداد إلقراض،فیه إقراض فلیس ،تعهد بشراء األسهم

 وهــذا ،فــي أخــذ األجــر علــى الــضمان كانــت الحرمــة ألجــل أن األجــر مقابــل ضــمان مجــرد - ٣
 .)٤( فالضمان ضمان ملك،لة فالربح فیها مقابل شراء األوراق المالیة وبیعهاأبخالف المس

  : أنه عقد بیع: التخریج الثاني
، ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك فــي تكییــف البیــع الــى )٥(وقــد ذهــب لهــذا التخــریج عــدد مــن المعاصــرین

  :قسمین
ومــستند تخریجــه أن الجهــة المــصدرة لألســهم تبیــع المتعهــد الــسهم : )٦( أنــه بیــع وضــیعة:القــول األول

ًبیعـــا حقیقـــا بالقیمـــة االســـمیة ًللـــسهم ناقـــصا منـــه نـــسبة محـــددة، والـــربح المتحقـــق للمتعهـــد هـــو الفـــارق  ً
  . والقیمة المباعة،یةالحاصل بین قیمة السهم االسم

ّ ألنه ناتج عن عملیة بیع وشراء حقیقي؛ن الربح الحاصل للمتعهد جائزإوعلیه ف
)٧(.  

  
  
  

                                                        
 ٦ الفـروع ج-، ابـن مفلـح٣٤١ ص٣ حاشـیة الدسـوقي ج-، الدسـوقي٦١٠ ص٢ مجمـع الـضمانات ج-البغدادي(١) 

  .١٧٨ ص٣ الكافي ج-، ابن قدامه٣٥٧ص
  .١٢قرار رقم  : اإلسالمي مجلة مجمع الفقه -اإلسالميمجمع الفقه (٢) 
   .٥ حكم االلتزام بتغطیة االكتتاب ص -العمراني(٣) 
 ٢ الخـدمات المـصرفیة ج-لة علـى أنهـا عقـد بیـع علـى مـا سـنرى، الـشبیليأهذا االعتـراض عنـد مـن خرجـوا المـس(٤) 

  .١٨٢ص
 الحقـــوق -، الـــسند١٨٥مـــصرفیة صدمات الخـــ ال-، الـــشبیلي١٢٢ صاإلســـالمیة صـــنادیق االســـتثمار -خوجـــه(٥) 

  .٤٨وااللتزامات ص
هـــي مـــن بیـــوع األمانـــة، وهـــي أن یحـــدد الـــثمن األول للمبیـــع ثـــم یـــنقص شـــئ معلـــوم مـــن ثمنـــه، : بیـــع الوضـــیعة(٦) 

 مغنــــي - ، الــــشربیني٣٨٦ شــــرح حـــدود ابــــن عرفــــة ص - ، الرصــــاع٢٢٠ ص٥ بــــدائع الــــصنائع ج-الكاســـاني
   .٢٧٧-٢٧٦ ص٦ ج المغني- ، ابن قدامه١٠٢ ص٢المحتاج ج

  .١٢٢ صنادیق االستثمار ص-خوجه(٧) 



 

 

 

١٢٠

ً ویمتلكهـا امتالكـا ،ومستند هذا التخـریج أن المتعهـد یـشتري األسـهم: )١( أنه بیع مساومة:القول الثاني
  .)٢( بل یحدد بالمساومة بین الطرفین،ًحقیقیا من غیر أن یحدد الثمن

  : مناقشة هذا التخریج
 : یناقش تخریج المسألة ببیع الوضیعة بعدة أمور -١

 ألنـه لـو ملكهـا لكـان بإمكانـه أن یبیعهـا بغیـر قیمتهـا االسـمیة،أن البنك ال یملك األسـهم حقیقـة ، 
  .وهذا غیر حاصل ألن جهة اإلصدار تمنع البنك من ذلك

 ألن فیـه مــصلحة ؛ خـالف مقتــضى العقـدنٕا و، وهــو صـحیح، أنـه مـن قبیــل البیـع بـشرط:ویجـاب عنــه
  .)٣(للطرفین

 ألن المتعهد لم یشتر كل األسـهم بـل إنـه تعهـد بـشراء مـا ؛إن توصیف المسألة بالبیع غیر دقیق 
  . وهذا فیه غرر؛ ألن الكمیة المتبقیة من األسهم بعد اإلصدار مجهولة،تبقى منها

الجهالـة المفـضیة إلـى النـزاع، وقـد مثـل لهـا  إن معرفة قیمة السهم الواحد كافیة فـي رفـع :ویجاب عنه
  .)٤("بعتك هذه الصبرة كل قفیز منها بدرهم"ًالفقهاء قدیما بمسألة 

 ألن المتعهــد ال ، بــأن التخــریج بــالبیع خــالف الواقــع:مــن التخــریجین الــسابقینٌوینــاقش كــل  - ٢
  .)٥(ًالحقا فیتم الشراء تكتتبٕ وانما الشراء یكون في حالة بقاء أسهم لم ،ًیشتري ابتداء

ٕ مما یدل بأن العقد نافـذ حكمـا وان لـم یكـن ، وهو وعد ملزم، بأن المسألة هي التزام بعقد:ویجاب عنه ً
  .)٦(ًحاصال حقیقة

  : أنه عقد معاوضة عن التزام: التخریج الثالث
 بــل ،ووجـه هـذا التخـریج أنـه لــیس عقـد ضـمان مـن كـل وجــه، ولـیس بیـع وضـیعة أو مـساومة

 وال مـانع مـن ،ًس بتصنیفه عقدا جدیدا مـن العقـود المـستحدثةألق على شرط، وال بهو التزام بشراء مع
  .)٧(ذلك طالما أن باب المعامالت فسیح وفي الفقه متسع

ویبنــى هــذا التخــریج علــى القــول بجــواز التعلیــق فــي عقــود المعاوضــات، مــع تــوفر عناصـــر 
  . حتى تصح المعاوضة علیه،المالیة في هذا االلتزام

                                                        
 فــي البیــوع، وزارة األغلــب، وهــو )الــثمن األول( هــو البیــع الــذي ال یظهــر فیــه البــائع رأس مالــه :بیــع المــساومة(١) 

  .٩ ص٩ الموسوعة الفقهیة ج- الكویتیةاألوقاف
  .٤٨الحقوق وااللتزامات ص- ، السند١٨٥ الخدمات المصرفیة ص-الشبیلي(٢) 
   .١٨٣ ص٢لخدمات المصرفیة ج -الشبیلي(٣) 
  .٤٧ الحقوق وااللتزامات ص-، السند١٨٤-١٨٣ الخدمات المصرفیة ص-الشبیلي(٤) 
   .٦ حكم االلتزام بتغطیة االكتتاب ص-العمراني(٥) 
  .٤٧ الحقوق وااللتزامات ص-السند(٦) 
  .٤٦ق وااللتزامات ص الحقو-، السند٧ حكم االلتزام بتغطیة االكتتاب ص-العمراني(٧) 



 

 

 

١٢١

  : ا التخریجمناقشة هذ
 إنمـا هـو التـزام ،ًلم یرد على هذا التخریج إال اعتراض واحد وهـو أن هـذا االلتـزام لـیس مجـردا

  .)١(ٕوان لم یقع حقیقة، ً ویترتب على لزوم العقد أنه نافذ حكما، وااللتزام في العقود وعد ملزم،بعقد
  :الترجیح

 ٍّنـه ال یخفـى علـى كـل ذي لـب فإ؛بعد اسـتعراض تخریجـات الفقهـاء المعاصـرین لهـذه المـسألة
، وبعـــد التأمـــل فـــي تخریجـــات ً قویـــاًن لكـــل منهمـــا مـــستنداأ و، مـــن التخـــریجین الثـــاني والثالـــثقـــوة كـــل

 بأنهـا عقـد ، فقد بـدا لـي تـرجیح التخـریج الثـاني، لترجیح تخریج لها،كرتینٕالفقهاء وارجاع البصر فیها 
  : اآلتیةعزوا هذا الترجیح إلى األسباب أبیع، و
  . سالمة التخریجات السابقة من المناقشة مع سالمة الثانيعدم - ١
بـــالنظر إلـــى المعـــامالت الحاصـــلة أثنـــاء عملیـــة طـــرح اإلصـــدار وكیفیـــة طرحهـــا یتـــضح أن  - ٢

 :)٢(ضمان اإلصدار له عدة أشكال

 أو ، ومن ثم تحـصل مقابـل خـدماتها علـى نـسبة مئویـة،أن تتكفل المؤسسة بتسویق كافة األسهم 
  . اإلصدارعلى كمیة من أسهم

 وتـــضمن كـــذلك الـــثمن لجهـــة ،أن تـــضمن المؤســـسة بیـــع جمیـــع اإلصـــدار بالـــسعر المتفـــق علیـــه 
 .ً الثمن حاال األحیان وتسلم في بعض ،اإلصدار

 أن یقتصر التزامها على تسویق ما لم تستطع الشركة تسویقه    .  
 بـــین جهـــة  فـــإن عملیـــة ضـــمان اإلصـــدار ال تخلـــو مـــن عملیـــة بیـــع وشـــراء حقیقـــة:وعلـــى مـــا ســـبق

ً للحقیقــة وأكثــر اقترابــا مــن الواقــع  األقــرباإلصــدار والمؤســسة الــضامنة لــه، فــالقول بأنــه عقــد بیــع هــو 
  . وأعلمّواهللا تعالى أجل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٤٧ الحقوق وااللتزامات ص-السند(١) 
  .١٥١ ص٧ جاإلسالميمجلة مجمع الفقه :  المستقبلیات -، االختیاراتاألسهم -القري بن عید(٢) 
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تم هذا البحث بحمـد اهللا وتوفيقـه ومنتـه           
ــوم األ  ــر يـ ــن   فجـ ــشرون مـ ــع والعـ ــاء التاسـ ربعـ

 ه الموافـق غـرة      ١٤٣٢جمادى الثاني لعام    
 . م ٢٠١١ يونيو لعام –حزيران 

 
  
  
  
  
  
  



 

 

  الخاتمة

١٢٣

لیـه إوبعد هذه الجولة الفقهیة الممتعة وقبل أن أضع القلم یطیـب لـي أن أسـجل أبـرز مـا توصـلت 
  : من نتائج وتوصیات وهي على النحو األتي

إســقاط دعــوى أن الفقهــاء القــدماء لــم یهتمــوا بتعریــف الحــق، بــل انــصب جــل اهتمــامهم علــى  - ١
 بـأنهم قـد عرفـوا الحـق منـذ أثبتتخالل استعراض بعض التعریفات التي التفریعات وذلك من 

  .ً البحث القانوني حدیثاإلیهالقرن الخامس بما توصل 
 ".ًاختصاص یقرر به الشرع سلطة أو تكلیفا: "ترجیح تعریف األستاذ الزرقا للحق بأنه - ٢
ار عمـــوم النفـــع بیـــان أقـــسام الحقـــوق باعتباراتهـــا المختلفـــة مـــع تـــرجیح تقـــسیم الحقـــوق باعتبـــ - ٣

 حـق اهللا، وحـق العبـد، ومـا اجتمـع فیـه الحقـان وحـق اهللا غالـب، أقـسام أربعـة إلىوخصوصه 
 .وما اجتمع فیه الحقان وحق العبد غالب

 . وااللتزاماإللزامإثبات الفرق بین مفهومي  - ٤
ًإیجــاب اإلنــسان علــى نفــسه أمــرا جــائزا : " تــرجیح تعریــف عبــد الناصــر العطــار لاللتــزام وهــو - ٥ ً

 ".ًعاشر
األول التــصرفات التــي تــتم بــإرادتین، والثــاني :  قــسمیناإلســالميمــصادر االلتــزام فــي الفقــه  - ٦

 . وهذا الرأي مبني على التفریق بین االلتزام واإللزام،التصرفات التي تتم بإرادة منفردة
محــل االلتــزام هــو الــشيء الــذي یتعلــق بــه الفعــل، ویــسمى الفعــل المكلــف بــه الموضــوع وهــو  - ٧

 أو امتنـاع عـن عمـل وهـو ، بفعـل وهـو الموضـوع االیجـابيًما أن یكون التزامـاإ :ینعلى قسم
 .الموضوع السلبي

 بینمـــا طبیعـــة ، واالســـتغناء فـــي أحـــد الجـــانبین،طبیعـــة الحـــق ایجابیـــة قائمـــة علـــى االســـتیفاء - ٨
 .االلتزام سلبیة تقوم على االفتقار إلى تفریغ الذمة

 تبـادل االلتزامـات أسـاسهـي التـي تقـوم علـى : " شـلبي للمعاوضـة وهـواألسـتاذترجیح تعریف  - ٩
 .المتقابلة بین العاقدین

خـذ العـوض عـن الحقـوق التـي شــرعت ألجـل الـضرر، وعـدم جـواز المعاوضـة عــن أجـواز  -١٠
 وجوازهــا عــن ، ال علــى وجــه الــضرر عــن طریــق البیــعأصــالةالحقــوق التــي تثبــت لإلنــسان 

 .طریق الصلح ، وجواز المعاوضة عن الحقوق العرفیة
 .ًجواز المعاوضة عن االلتزام بشرط أال یكون محرما أو یؤول إلى محرم -١١
 ویقـع علیـه ،ً وكل ما له قیمة عرفـا، والمعنویة،اشتمال مصطلح المال على األمور العینیة -١٢

 . ومتضمن للمنفعة،الملك
 .ً ولیس حكما،ً ومضمونة، واعتبار الدین ماال حقیقة،ًاعتبار المنافع أمواال متقومة -١٣
 .على المنافع ًمالیة الحقوق قیاسااعتبار  -١٤



 

 

  الخاتمة

١٢٤

 . واألثر، والمنشأ، وملك االنتفاع من حیث الحقیقة،التفریق بین ملك المنفعة -١٥
 .اعتبار مالیة االلتزام وذلك بناء على مالیة محله -١٦
 أو حــق الجلــوس فــي ،رجــواز المعاوضــة عــن الحقــوق التــي تتنــاول االباحــات كحــق المــرو -١٧

 .والتنازل ال بطریق البیع غیره بطرق الصلح إلیهمكان سبق 
 . عند الفقهاءاألموال ال تعد من ٕوارادته اإلنسانالحقوق التي تتعلق بنفس  -١٨
یـشترط فــي المعاوضـة عــن الحقــوق وااللتزامـات أن یكونــا ذا قیمــة، ویـشتمالن علــى منفعــة  -١٩

 . التصرفأهلیة لهما أصحابهمان یكون ٕا و،مباحة، وخلوهما من المحاذیر الشرعیة
ً یكـــون مملوكــا، ثابتــا فــي الحـــالأن  باشــتراطباإلضـــافة لمــا ســبقلوحــده ینفــرد الحــق  -٢٠  وأن ،ً

 . وعن حق االنتفاع باإلسقاطواإلسقاطیعتاض عن حق المنفعة بالبیع 
 لوجــود المــانع المتمثــل فــي تقییــد المــانح اإلســكانعــدم جــواز بیــع مــنح العقــار فــي مــشاریع  -٢١

 .حیث األصلة جائزة من أل فالمسٕواال ،العقد بعدم جواز البیع
 .عدم جواز بیع االسم في االكتتاب -٢٢
جـــواز المعاوضـــة عـــن االلتـــزام بتـــرك المنافـــسة وكـــذلك المعاوضـــة عـــن عـــدم الـــدخول فـــي  -٢٣

 .المناقصة
 .جواز المعاوضة عن االلتزام بتغطیة االكتتاب -٢٤

  
 :التوصيات

 البــاحثین والدارســین باالهتمــام البــالغ فــي الكتابــة فــي بــاب المعــامالت المالیــةأدعــوا  - ١
المعاصـــرة؛ ألن هـــذا البـــاب فیـــه مـــن النـــوازل والمـــستجدات الكثیـــر الـــذي یحتـــاج إلـــى 

  .بحث ودراسة
أوصـي البــاحثین بــالتعمق فــي بــاب المعاوضـة علــى الحقــوق وااللتزامــات؛ ألن هنــاك  - ٢

مــن األمثلــة مــا یحتــاج إلــى بیــان للحكــم الــشرعي، أو علــى األقــل إعــادة النظــر فــي 
 وهــذا یحتــاج لبیــان ودراســة كــل حــق والتــزام علــى حكمهــا، مــسایرة للواقــع المعاصــر،

 . حدة من النواحي االقتصادیة ثم الشرعیة
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  الصفحة  السورة  اآلية  م

١.   8 7   M¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  wL      ٤  النمل  

٢.   8  7 M    \   [   Z      Y   X   W   V   UL......  ١٣  یس  

٣.    M 8 7i  h  g k  j  L......................  ١٣  الذاریات  

٤.    M  8  7  H   G   F   E   D    CL.........  ١٥  الذاریات  

٥.    M  8 7[   Z   Y X\L................................  ١٥  یوسف  

٦.    8  7  M  º     ¹   ¸   ¶   µ   ´L..................  ٢٧  الفرقان  

٧.    M  8  7  o   n   m   l   k   j   it  L………...  ٥٢  رةالبق  

٨.    M 8 7      5       4  3  2  1  0  /  .L………  ٦٦  النساء ٧٢  

٩.    M 8 7  ®    ¬     «  ª  ©  ¨      §  ¦L…………..  ٧١  القصص  

١٠.    M 8  7   )  (   '  &   %   $  #   "   !L  ٧٥  البقرة  

١١.    M 8  7  ?  >  =   <   ;      :   9L  ١٠٢  النساء  



 

 ١٢٧

 
  الصفحة  طرف الحديث

  ٦  "..............................ٕإن الحالل بین وان الحرام بین وبینهما مشتبهات ال یعلمهن كثیر الناس" 

  ١٥-١٤  ".......................حق اهللا تعالى على العباد أن یعبدوه وال یشركوا به شیئا"

  ٢٠  "......................تعافوا الحدود فیما بینكم فما بلغني من حد فقد وجب"

  ٢١  "..........................من حالت شفاعته في حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا في أمره"

  ٢٧  ".............................یا رسول اهللا، الرجل منا یلقى أخاه أو صدیقه أینحني له؟: قال رجل

موالكم علیكم حرام " ٌإن دماءكم وَأ َْ ْ ْ ْ ََ َُ ُ ُْ َ َ َ َ َ ِ َّ َكحرمة یومكم هذا في شهركم هذاِ ََ َ َ ُْ ْ ْ َُ ُ َِ ْ َْ ِ ِ..........................."  ٤٠  

  ٤٠  ."................................................حرمة مال المؤمن كحرمة دمه"

  ٤٣  "....................فلما أحل اهللا ذلك للمسلمین عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا"

ًائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو أحل حراماالصلح ج" ً ً.................."  ٥٠  

  ٥١  "................................................ عن بیع الوالء وهبتهالنبينهى " 

  ٧٢  ".............................................أملكناكها بما معك من القران"

  ٧٦  ".............................................ق أن یقضىنعم فدین اهللا أح"

  ٧٦  ".............................................أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیه "

  ٧٦  "..................................ّهل علیه دین ؟ قالوا نعم ثالثة دنانیر قال أبو قتادة وعلي دینه"

ب" ت دكال  عن یس  ل ا  م .ع  . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."  ١٠١  

  ١٠٢  "...................................................بم یأخذ أحدكم مال أخیه"

  ١٠٢  "...................................إن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه"

  ١٠٦  "................................... عن بیع الحصاة وعن بیع الغررنهى رسول اهللا" 

  ١١١  ".......................................................................من غش فلیس منا"

  ١١٤  ".....................................................ال ضرر وال ضرار"



 

 ١٢٨

  

  
النهایــة فــي : أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، الكتــاب: تــألیف  ابن األثیر )١

ـــر  محمـــود محمـــد -طـــاهر أحمـــد الـــزاوى: ، تحقیـــقغریـــب الحـــدیث واألث
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة : الطناحي، الناشر

: دین أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، الكتــابمجــد الــ: تــألیف  ابن األثیر )٢
عبـــد القـــادر األرنـــؤوط، : ، تحقیـــقجـــامع األصـــول فـــي أحادیـــث الرســـول

 مكتبــة دار البیــان، الطبعــة - مطبعــة المــالح -مكتبــة الحلــواني : الناشــر
  .م١٩٦٩-ه١٣٨٩األولى 

ـــدهان، الك:  تـــألیف  ابن الدهان )٣ :  تـــابأبـــو شـــجاع محمـــد بـــن علـــي بـــن شـــعیب بـــن ال
، ونبـــذ مذهبیـــة نافعـــة، تحقیـــق تقـــویم النظـــر فـــي مـــسائل خالفیـــة ذائعـــة

صــالح بــن ناصــر بــن صــالح الخـــزیم، الناشــر مكتبــة الرشــد، ســنة النـــشر 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

: أبـــــو العبــــاس أحمـــــد بــــن إدریـــــس الــــصنهاجي القرافـــــي، الكتـــــاب: تــــألیف  ابن الشاط )٤
، تحقیـــق )هـــوامشمـــع ال(الفـــروق أو أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء الفـــروق 

 بیـــــروت، ســـــنة النـــــشر -دار الكتـــــب العلمیـــــة: خلیـــــل المنـــــصور، الناشـــــر
  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

: ، الناشـــرأحكـــام القـــرآن: محمـــد بـــن عبـــد اهللا األندلـــسي، الكتـــاب: تــألیف  ابن العربي )٥
  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة، 

بــدائع : لزرعــي أبــو عبــد اهللا،  الكتــابمحمــد بــن أبــي بكــر أیــوب ا: تــألیف  ابن القیم )٦
  .علي بن محمد عمران، طبعة دار عالم الفوائد: ، تحقیقالفوائد

إعــالم : محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي أبــو عبــد اهللا، الكتــاب: تــألیف  ابن القیم )٧
ـــالمین ، المحقـــق مـــشهور بـــن حـــسن أل ســـلیمان، المـــوقعین عـــن رب الع

  .١٤٢٣ألولى رجب دار ابن الجوزي، الطبعة ا: الناشر
:  تـألیفشـرح بدایـة المبتـديكمـال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد، : تألیف  ابن الهمام )٨

  .ي، الناشر دار الفكرنبرهان الدین علي بن أبي بكر المرغینا



 

 ١٢٩

:  دار النـشرشـرح فـتح القـدیر: ، الكتـاب ابـن الهمـامكمال الدین: المؤلف  ابن الهمام )٩
  دار الفكر

مجمــوع فتــاوى ابــن : بــد العزیــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز، الكتــابع: المؤلــف  ابن باز )١٠
  محمد بن سعد الشویعر: ، أشرف على جمعه وطبعه باز

، مجمـوع الفتـاوى: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانـي الكتـاب: تألیف  ابن تیمیة )١١
دار الوفــاء، الطبعــة الثالثــة، :  عــامر الجــزار الناشــر-أنــور البــاز : تحقیــق
   م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

الــــسیاسة : أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــیم بــــن تیمیــــة الحرانــــي، الكتــــاب: تــــألیف  ابن تیمیة )١٢
ـــة ـــي إصـــالح الراعـــي والرعی ـــشرعیة ف لجنـــة إحیـــاء التـــراث : ، المحقـــقال
: دار اآلفــــاق الجدیــــدة، الطبعــــة: العربــــي بــــدار اآلفــــاق الجدیــــدة،  الناشــــر

  . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣األولى ، 
القـــوانین :  أحمـــد بـــن جـــزي الكلبـــي الغرنـــاطي، الكتـــابمحمـــد بـــن: تـــألیف  ابن جزي )١٣

  .دار الفكر: الفقهیة، دار النشر
فـــتح : أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالني الـــشافعي، الكتـــاب: تـــألیف  ابن حجر )١٤

ــاري شــرح صــحیح البخــاري : عبــد العزیــز بــن بــاز، الناشــر : ، تحقیــقالب
  . بیروت–دار المعرفة 

ن ســعید بــن حــزم األندلــسي القرطبــي الظــاهري، علــي بــن أحمــد بــ: تــألیف  ابن حزم )١٥
  هـ ١٥٣٢دار الطباعة المنبریة الطبعة األولى : ، الناشرالمحلى: الكتاب

، تحقیـــق شــعیب االرنـــؤوط مــسند اإلمـــام أحمــداحمــد بـــن حنبــل، : تــألیف  ابن حنبل )١٦
- ه ١٤١٦وعـــادل مرشـــد دار النـــشر مؤســـسة الرســـالة الطبعـــة األولـــى 

  . م١٩٩٥
: أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب الحنبلـــي، الكتـــاب: فتـــألی  ابن رجب )١٧

: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، الناشـر: ، المحقـقالقواعـد فـي الفقـه اإلسـالمي
  م١٩٧١-هـ١٣٩١مكتبة الكلیات األزهریة، الطبعة األولى، 

: أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب الحنبلـــي، الكتـــاب: تـــألیف  ابن رجب )١٨
: طـارق بـن عبــد اهللا بـن محمـد دارا النــشر: ، تحقیـقكــمجـامع العلـوم والح

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠دار ابن الجوزي، الطبعة الثانیة 
بدایـــة المجتهـــد و نهایـــة : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد ، الكتـــاب: تـــألیف  ابن رشد )١٩

  .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢دار المعرفة، الطبعة السادسة : ، الناشرالمقتصد



 

 ١٣٠

رد المحتـار علـى الـدر : ر بابن عابدین، الكتـابمحمد أمین الشهی: تألیف  ابن عابدین )٢٠
 علــــي -عــــادل أحمــــد الموجــــود: المختــــار شــــرح تنــــویر األبــــصار، تحقیــــق

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٣٢دار الكتب العلمیة، : محمد معوض، الناشر
ابن عبد  )٢١

  السالم
قواعــد األحكــام : عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الــسالم، الكتــاب: تــألیف

دار :  عثمـان ضـمیریة، الناشـر-نزیـه حمـاد: ، المحقـقفي مصالح األنـام
  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١:  دمشق، الطبعة األولى-القلم

ـــى زاد : حمـــد بـــن صـــالح العثیمـــین، الكتـــاب:  تـــألیف  ابن عثیمین )٢٢ ـــع عل الـــشرح الممت
: دار ابــن الجـــوزي، الطبعــة األولــى، ســنة الطبـــع: ، دار النــشرالمــستقنع

  . هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢
شــــرح حــــدود ابــــن عرفــــة : األنـــصاري الرصــــاع، الكتــــابمحمــــد : تـــألیف  ابن عرفة )٢٣

:  الطــاهر المعمــوري دار النــشر-محمــد أبــو األجفــان: ، تحقیــقالموســوم
  .م١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى 

ّأبـي الحـسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا، الكتـاب: تألیف  ابن فارس )٢٤ ِ معجـم مقـاییس : َِ
  .ُرون، دار الفكر، دون التاریخَعبد السَّالم محمد ها: ، المحققاللغة

ــاظر : عبــد اهللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، الكتــاب: تــألیف  ابن قدامة )٢٥ روضــة الن
 الریــــاض، -جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود: ، الناشــــروجنــــة المنــــاظر

  .١٣٩٩عبد العزیز عبد الرحمن السعید،  الطبعة الثانیة : تحقیق
الكــافي فــي فقــه اإلمــام : ة المقدســي، الكتــابعبــد اهللا بــن قدامــ: المؤلــف  ابن قدامه )٢٦

  المبجل أحمد بن حنبل
: ، تحقیــقســنن ابــن ماجــه: محمــد بــن یزیــد القزوینــي، الكتــاب : المؤلــف  ابن ماجه )٢٧

   الكتب العربیة للنشرإحیاءدار : دار النشر، محمد فؤاد عبد الباقي
،  دار لــــسان العــــربمحمـــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور األفریقـــي المــــصري،   ابن منظور )٢٨

  . بیروت الطبعة األولى دون تاریخ طبعة-صادر
دار الفكــر : ، دار النـشراألشـباه والنظـائر، إبـراهیمزیـن الـدین بـن : تـألیف  ابن نجیم )٢٩

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ودار الفكر المعاصر الطبعة الثانیة 
البحـــر الرائـــق : للعالمـــة زیـــن الـــدین ابـــن غـــیم الحنفـــي، الكتـــاب: المؤلـــف  ابن نجیم )٣٠

  .دار الكتاب اإلسالمي:  دار النشرز الدقائق،شرح كن
أبو العینین  )٣١

  بدران
 الشریعة اإلسالمیة تاریخهـا ونظریـة :بدران أبو العنین، الكتاب: المؤلف

  مؤسسة شباب الجامعة :  دار النشرالملكیة والعقود



 

 ١٣١

،  القــاموس الفقهــي لغــة واصــطالحا: ســعدي أبــو جیــب، الكتــاب: تــألیف  أبو جیب )٣٢
  . م١٩٨٨-ه١٤٠٨الطبعة الثانیة :  ر الفكر دمشق، الطبعةدا: الناشر

ســنن أبـــي : أبــو داود ســلیمان بــن األشـــعث السجــستاني، الكتــاب: تــألیف  أبو داود )٣٣
  .، طبعة بیت األفكار الدولیة، دون تاریخ الطبعةداود

 فــي الــشریعة دالملكیــة ونظریــة العقــ: محمــد أبــو زهــرة، الكتــاب: المؤلــف  أبو زهرة )٣٤
  ، دار الفكر العربي اإلسالمیة

النظریـــات العامــــة للمعـــامالت فــــي أحمـــد أبـــو ســــنة، الكتـــاب، : المؤلـــف  أبو سنة )٣٥
  .م١٩٦٧-ه١٣٨٧، مطبعة دار التأنیف الشریعة اإلسالمیة

المدونــة : مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي، الكتــاب: تـألیف  األصبحي )٣٦
  .ه١٣٢٣ مصر، –مطابع السعادة : ، الناشرالكبرى

، مفــردات غریــب القــرآن: الحــسین بـن محمــد المعـروف، الكتــاب: المؤلـف  ألصفهانيا )٣٧
  محمد سید كیالني: تحقیق

إرواء الغلیـل فـي تخـریج : محمد ناصر الدین األلباني،  الكتاب: المؤلف  األلباني )٣٨
 بیــروت،  الطبعــة –المكتــب اإلســالمي : ،  الناشــرأحادیــث منــار الــسبیل

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ -الثانیة 
أســنى المطالــب فــي شــرح :  زكریــا األنــصاري الــشافعي، الكتــاب: تــألیف  األنصاري )٣٩

  روض الطالب
:  عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــالء الــدین البخــاري، الكتــاب: تــألیف  البخاري )٤٠

مطـابع سـنده : ، الناشـركشف األسرار عـن أصـول فخـر اإلسـالم البـزدوي
  .ه١٣٠٨

ــــألیف  البخاري )٤١ ــــ: ت الجــــامع : ن ابــــراهیم البخــــاري، الكتــــابمحمــــد بــــن إســــماعیل اب
دار : محمــد بــن زهیــر بــن ناصــر الناصــر، دار النــشر: ، تحقــقالــصحیح

  .ه١٤٢٢طوق النجاة الطبعة األولى 
األخبـار : علـي ، الكتـاببعلي بـن محمـد بـن عبـاس ال عالء الدین: تألیف  البعلي )٤٢

 احمـد :، تحقیـقالعلمیة من االختیارات الفقهیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیـة
  دار العاصمة: بن محمد بن حسن الخلیل، دار النشر

مجمــــع : أبـــي محمـــد بـــن غـــانم بــــن محمـــد البغـــدادي، الكتـــاب:  المؤلـــف  البغدادي )٤٣
،  تحقیـق محمـد الضمانات في مذهب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمـان

  أحمد سراح، علي جمعة محمد



 

 ١٣٢

اإلشــراف : ادي، الكتــابعبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر البغــد: المؤلــف  البغدادي )٤٤
 ودار ابـن عفـان، -دار بـن القـیم: ، دار النـشرعلى نكت مـسائل الخـالف

  .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩الطبعة األولى، 
مقاصـد الـشریعة الخاصـة فـي بالتـصرفات عـز الـدین بـن زغیبـة، : تألیف  بن زغیبة )٤٥

-م٢٠٠١مركز جمعه الماجد للثقافة والتـراث طبعـة : ، دار النشرالمالیة
  .هـ١٤٤٢

یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري : المؤلــف  بن عبد البر )٤٦
 طبعـة التمهید لما فـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانید: القرطبي، الكتاب

  .م١٩٦٧ -ه١٣٨٧
ــاب الفــروع و : محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، الكتــاب: تــألیف  بن مفرج )٤٧ كت

: ، المحقـقسـلیمان المـرداويمعه تصحیح الفروع لعالء الدین علـي بـن 
: مؤســسة الرســـالة، الطبعـــة: عبــد اهللا بـــن عبــد المحـــسن التركــي،  الناشـــر

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الطبعة األولى 
شــرح منتهـــى : منــصور بــن یـــونس بــن إدریــس البهــوتي، الكتـــاب: تــألیف  البهوتي )٤٨

عبــد اهللا : ، تحقیــقاإلرادات المــسمى دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى
  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، الطبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى التركي

كــشاف القنــاع : منــصور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي، الكتــاب: تــألیف  البهوتي )٤٩
دار الكتــب، : محمــد أمــین الــضناوي، الناشــر: ، تحقیــقعــن مــتن اإلقنــاع
  .م١٩٩٧ -ه١٤١٧الطبعة األولى، 

، تزامات فـي الـشرع  اإلسـالمياالل:  أحمد إبراهیم بیك، الكتاب: المؤلف  بیك )٥٠
  .م١٩٤٤هـ ١٣٦٣دار األنصار 

: ، تحقیــقســنن الترمــذي: محمــد بــن عیــسى بــن ســورة ، الكتــاب: تــألیف  الترمذي )٥١
  شركة ومطبعة مصطفى الحلبي: أحمد محمد شاكر دار النشر

شــــرح التلــــویح علــــى : ســــعد الــــدین مــــسعود بــــن عمــــر، الكتــــاب: تــــألیف  التفتازاني )٥٢
زكریــا عمیــرات،  : ،  المحقــق نقــیح فــي أصــول الفقــهالتوضــیح لمــتن الت

الطبعـــة األولـــى :  لبنـــان، الطبعـــة–دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت : الناشـــر 
   مـ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦

، دار التعریفـــات: علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، الكتـــاب: تـــألیف  الجرجاني )٥٣
  .م١٩٨٥مكتبة لبنان : النشر



 

 ١٣٣

،  أحكــــام القــــرآن: ي الجــــصاص،  الكتــــابأحمــــد بــــن علــــي الــــراز: تــــألیف  الجصاص )٥٤
 -دار إحیــاء التــراث العربــي: محمــد الــصادق قمحــاوي،  الناشــر : تحقیــق
  .م١٩٩٢ -ه١٤١٢بیروت 

ــــسي، : تــــألیف  الحطاب )٥٥ شــــمس الــــدین محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الطرابل
زكریـــــا : ، المحقــــق مواهــــب الجلیـــــل لـــــشرح مختــــصر الخلیـــــل: الكتــــاب

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣: الم الكتب، الطبعةدار ع: عمیرات، الناشر
تحریــر الكــالم : علــى بــن إبــراهیم البعلــى المــالكي، كتــاب مخطــوط: تـألیف  الحطاب )٥٦

  .في مسائل االلتزام
، قضایا فقهیة معاصرة في المـال واالقتـصاد: نزیه حماد، الكتـاب: تألیف  حماد )٥٧

  م٢٠٠١ الدار الشامیة الطبعة األولى –دار القلم : دار النشر
، دار الفــاروق دراســات فـي أصــول المــداینات: نزیــه حمـاد، كتــاب: تـألیف  حماد )٥٨

  .هـ١٤١١بالطائف، الطبعة األولى سنة 
، الناشــر درر الحكــام شــرح مجلــة األحكــام: علــي  حیــدر، الكتـاب: تـألیف  حیدر )٥٩

  دار الكتب العلمیة
مــع الملكیــة فــي الــشریعة اإلســالمیة : علــي الخفیــف، الكتــاب:  المؤلــف  الخفیف )٦٠

  .م١٩٩٠، دار النهضة العربیة مقارناتها بالقوانین العربیة
، دار الفكــر أحكـام المعــامالت الــشرعیة: علــى الخفیـف، الكتــاب: المؤلـف  الخفیف )٦١

  .العربي الطبعة الثالثة
مكتبـة : ، الناشـرعلـم أصـول الفقـه:  الكتـابعبد الوهـاب خـالف،: تألیف  خالف )٦٢

  الثامنة: ، الطبعة)ثامنة لدار القلمعن الطبعة ال( شباب األزهر -الدعوة 
، نـشر صنادیق االستثمار اإلسـالمیة: عز الدین خوجه، الكتاب: المؤلف  خوجه )٦٣

  .ه١٤١٤مجموعة دالة البركة إدارة التطویر والبحوث، الطبعة األولى 
نظریـة الحـق بـین الفقـه اإلسـالمي : أحمد محمود الخولي، كتاب: تألیف  الخولي )٦٤

ــانون الوضــعي، -هـــ١٤٢٣دار الــسالم الطبعــة األولــى : دار النــشر والق
  .م٢٠٠٣

ســنن : علــي بــن عمــر أبــو الحــسن الــدارقطني البغــدادي، الكتــاب: تــألیف  الدار القطني )٦٥
  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤، مؤسسة الرسالة الطبعة األولى، الدارقطني

، طبعـــة دار الـــشرح الكبیـــر: أحمـــد بـــن محمـــد العـــدوي، الكتـــاب: تـــألیف  الدردیر )٦٦
  كتب العربیةإحیاء ال



 

 ١٣٤

 مؤسـسة الحق ومدى سلطان الدولة في تقرییـده،فتحي الدریني، : تألیف  الدریني )٦٧
  .م١٩٧٧الرسالة الطبعة الثانیة 

 فقـــه إســـالمي مقـــارن مـــع المـــذاهب: فتحـــي الـــدریني، الكتـــاب: المؤلـــف  الدریني )٦٨
  .الطبعة الثالثة منشورات جامعة دمشق

حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح : كتــابمحمــد عرفــه الدســوقي، ال:  تــألیف  الدسوقي )٦٩
  دار إحیاء الكتب العربیة: ، دار النشرالكبیر

فتـاوى اللجنـة : اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، الكتاب : المؤلف  الدویش )٧٠
  أحمد بن عبد الرزاق الدویش: ، جمع وترتیبالدائمة

مختــــار : تــــابمحمــــد بـــن أبــــي بكـــر بــــن عبـــد القــــادر الـــرازي، الك: تـــألیف  الرازي )٧١
 -مكتبـــــة لبنـــــان ناشـــــرون: محمـــــود خـــــاطر، الناشـــــر: ، تحقیـــــقالـــــصحاح

  ١٩٩٥ - ١٤١٥بیروت
اإللزام في التصرفات الملیة فـي الفقـه : ولید خالد الربیع، الكتـاب: تألیف  الربیع )٧٢

  .م٢٠٠٧دار النفائس الطبعة األولى : ، دار النشراإلسالمي
محمــد : ، تحقیـقحــدود ابـن عرفــةشـرح : محمـد الرصــاع، الكتـاب: تـألیف  الرصاع )٧٣

  دار الغرب اإلسالمي:  الطاهر المعموري، دار النشر-أبو األجفان
نهایة المحتاج إلـى شـرح : شمس الدین محمد بن أحمد ، الكتاب: تألیف  الرملي )٧٤

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٤دار الكتاب العلمیة : ، دار النشرالمنهاج
ــــرز: المؤلــــف  الزبیدي )٧٥ ــــد ال ّمحمــــد بــــن محمــــد بــــن عب ّ ــــابّ ــــاج : اق الحــــسیني، الكت ت

مــصطفى : ، الناشــر دار الهدایــة، تحقیــقالعــروس مــن جــواهر القــاموس
  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢حجازي، الطبعة األولى الكویت 

دار : ، دار النـشرالفقـه اإلسـالمي وأدلتـه: وهبة الزحیلي، كتاب: المؤلف  الزحیلي )٧٦
  الفكر المعاصر

، طبعــة المــدخل الفقهــي العــام: مــصطفى أحمــد الزرقــا، الكتــاب: المؤلــف  الزرقا )٧٧
  .دار الفكر الطبعة التاسعة

المنثـــور فـــي : محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبــد اهللا الزركـــشي، الكتـــاب: تــألیف  الزركشي )٧٨
دار الكویـــت : تیـــسیر فـــائق أحمـــد محمـــود، دار النـــشر: تحقیـــق، القواعـــد
  للصحافة

 محمـــد :، تحقیـــقأســـاس البالغـــة: محمـــود بـــن عمـــرو ، الكتـــاب: تـــألیف  الزمخشري )٧٩
  دار الكتب العلمیة: باسل عیون السود، الطبعة األولى، دار النشر



 

 ١٣٥

تبــــین : فخـــر الــــدین عثمـــان بـــن علــــي الزیلعـــي الحنفــــي، الكتـــاب: تـــألیف  الزیلعي )٨٠
، الناشــر دار الكتــب اإلســالمي، ســنة النــشر الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق

  .هـ١٣١٣
تبــــین : حنفــــي، الكتـــابفخـــر الــــدین عثمـــان بـــن علــــي الزیلعـــي ال: تـــألیف  الزیلعي )٨١

، الناشــر دار الكتــب اإلســالمي، ســنة النــشر الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق
  .هـ١٣١٣

: شــمس الــدین أبــو بكــر محمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي، الكتــاب: تــألیف  السرخسي )٨٢
  دار المعرفة:  ، دار النشرالمبسوط

یـــة المختــارات الجل: عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، الكتــاب: المؤلــف  السعدي )٨٣
  .دار اآلثار، الطبعة األولى: ، دار النشرمن المسائل الفقهیة

مصادر الحق في الفقه اإلسـالمي دراسـة عبد الرزاق الـسنهوري، : تألیف  السنهوري )٨٤
 -المجمــع العلــي العربــي اإلســـالمي: ، دار النــشرمقارنــة بالفقــه الغربــي

  .بیروت
لــــــشركات أحكــــــام االكتتــــــاب فــــــي ا: حــــــسان ســــــیف، الكتــــــاب: المؤلــــــف  سیف )٨٥

-ه١٤٢٧دار ابــــن الجــــوزي، الطبعــــة األولــــى : ، دار النــــشرالمــــساهمة
  . م٢٠٠٦

،  األشـباه والنظـائر: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي، الكتـاب: تألیف  السیوطي )٨٦
ـــــشر ـــــة نـــــزار مـــــصطفى البـــــاز، الطبعـــــة الثانیـــــة : دار الن  -ه١٤١٨مكتب

  .م١٩٩٧
ـــــألیف  الشاطبي )٨٧ ـــــن محمـــــد اللخ: ت ـــــن موســـــى ب : مـــــي الغرنـــــاطي، الكتـــــابإبـــــراهیم ب

دار ابــــن : مــــشهور بـــن حـــسن آل ســــلمان، الناشـــر: ، المحقـــقالموافقـــات
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧عفان، الطبعة األولى 

ــــشبیلي، الكتــــاب: المؤلــــف  الشبیلي )٨٨ الخــــدمات المــــصرفیة : یوســــف بــــن عبــــد اهللا ال
  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣الستثمر أموال العمالء، 

ــة : ني، الكتــابمحمــد الخطیــب الــشربی: تــألیف  الشربیني )٨٩ ــاج إلــى معرف مغنــي المحت
  دار المعرفة: ، دار النشرمعاني ألفاظ المنهاج

 اإلســـالميالمـــدخل ففـــي الفقـــه : محمـــد مـــصطفى شـــلبي، كتـــاب: تـــألیف  شلبي )٩٠
ـــدار :  دار النـــشرتعریفـــه وتاریخـــه ومذاهبـــه نظریـــة الملكیـــة والعقـــد، ال

  م١٩٨٥الجامعیة الطبعة العاشرة 



 

 ١٣٦

ـــسیل الجـــرار :  بـــن علـــي بـــن محمـــد الـــشوكاني، الكتـــابمحمـــد: تـــألیف  الشوكاني )٩١ ال
: محمـد إبـراهیم زایـد، دار النـشر: ، تحقیـق المتدفق علـى حـدائق األزهـار

  .دار الكتب العلمیة الطبعة األولى
المهـذب فـي فقـه : إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف الـشیرازي، الكتـاب: تألیف  الشیرازي )٩٢

 دار -دار الــشامیة: ر النــشرمحمــد الزحیلــي دا: ، تحقیــقاإلمــام الــشافعي
  القلم

ســـبل الـــسالم، : محمـــد بـــن إســـماعیل األمیـــر الـــصنعاني، الكتـــاب: تـــألیف  الصنعاني )٩٣
 -ه١٤٢٧دار المعــــــــارف الطبعــــــــة األولــــــــى : الجــــــــزء األول دار النــــــــشر

  .م٢٠٠٦
الملكیـــة فــي الـــشریعة اإلســـالمیة عبــد الـــسالم داوود العبــادي، : المؤلــف  العبادي )٩٤

،  وقیودها دراسة مقارنـة بـالقوانین والـنظم الوضـعیةوطبیعتها ووظیفتها
  .م٢٠٠٠-١٤٢١مؤسسة الرسالة ودار البشیر الطبعة األولى 

التـــاج واإلكلیـــل لمختـــصر : محمـــد بـــن یوســـف العبـــدري، الكتـــاب: تـــألیف  العبدري )٩٥
   هـ ١٣٩٨،  الناشر دار الفكر طبعة خلیل

  فـي قـضایا فقهیـة معاصـرةبحـوث: محمد تقي العثمـاني، الكتـاب: تألیف  العثماني )٩٦
  .م٢٠٠٣دار القلم الطبعة الثانیة : دار النشر

ــــألیف  العطار )٩٧ ــــد الناصــــر توفیــــق العطــــار، : ت ــــشریعة عب ــــي ال ــــزام ف ــــة االلت نظری
  اإلسالمیة والتشریعات العربیة

ـــة اإلحكـــام، دار النـــشر:  علـــي حیـــدر، الكتـــاب: المؤلـــف  علي حیدر )٩٨ دار : شـــرح مجل
  م١٩٩١الجیل بیروت طبعة سنة 

فتح العلي المالـك فـي الفتـوى علـى : محمد أحمد علیش، الكتاب: تألیف  علیش )٩٩
  . م١٩٥٨-ه١٣٧٨، الطبعة األخیرة مذهب اإلمام مالك

ــى مختــصر ســید : محمــد علــیش، الكتــاب: تــألیف  علیش )١٠٠ ــل شــرح عل مــنح الجلی
  ، دار النشر مكتبة النجاحخلیل

أحكـــام نـــزع الملكیـــة وتقییـــدها : عبـــد العـــال الغباشـــي، الكتـــاب: المؤلـــف  الغباشي )١٠١
 دراســة فقهیــة مقارنــة للـــدكتور للمــصلحة الغیــر فــي الـــشریعة اإلســالمیة

  م٢٠٠١هـ ١٤٢٢طلبة مركز آیات للكمبیوتر والطباعة الطبعة األولى 
القــاموس : مجــد الــدین  محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي،  الكتــاب: تـألیف  الفیروز أبادي )١٠٢

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ة للكتب الهیئة المصریة العامالمحیط 



 

 ١٣٧

بــصائر ذوي : مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبادي،الكتــاب: تــألیف  الفیروز أبادي )١٠٣
محمـد علـي النجـار : ، تحقیـق األسـتاذالتمییـز فـي لطـائف الكتـاب العزیـز

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة 
صباح المـــ: أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفیـــومي، الكتـــاب: تـــألیف  الفیومي )١٠٤

: ، الطبعــة الخامــسة دار النــشرالمنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر للرافعــي
  مطبعة أمیرة بالقاهرة

القاضي  )١٠٥
  عیاض

القاضـــــي عیـــــاض بـــــن موســـــى بـــــن عیـــــاض الیحـــــصبي الـــــسبتي : تـــــألیف
، الطبعـة األولـى، مشارق األنوار على صـحاح اآلثـار:  المالكي، الكتـاب

   المكتبة العتیقة-دار التراث: دار النشر
ــــو العبــــاس أحمــــد بــــن إدریــــس الــــصنهاجي القرافــــي، الكتــــاب: تــــألیف   القرافي )١٠٦ :  أب

عمــر حــسن القیــام، : الفــروق أو أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، تحقیــق
  مؤسسة الرسالة: دار النشر

أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنــصاري،  : تــألیف  القرطبي )١٠٧
عبــــد اهللا بــــن عبــــد المحــــسن : ، تحقیــــقآنالجــــامع ألحكــــام القــــر: الكتـــاب

  الرسالة : التركي الجزء األول دار النشر
ـــزي محمـــد رواس قلعـــة جـــي، : تـــألیف  قلعة جي )١٠٨ ـــة الفقهـــاء عربـــي انجلی معجـــم لغ

  م ١٩٩٦-هـ١٣١٦دار النفائس الطبعة األولى : ، دار النشرفرنسي
قلیوبي و  )١٠٩

  عمیرة
:  البرلسي بعمیـره الكتـابأحمد بن أحمد بن سالمیة قلیوبي وأحمد: تألیف

مطبعــة مــصطفى : ، الطبعــة الثالثــة دار النــشرحاشــیتا القلیــوبي وعمیــرة
  الحلبي وأوالده

بــــدائع الــــصنائع فــــي ترتیــــب : عــــالء الــــدین الكاســــاني، الكتــــاب: تــــألیف  الكاساني )١١٠
-ه١٤٠٦، الطبعـــة الثانیــة دار الكتــب العلمیـــة، الطبعــة الثانیـــة الــشرائع
  .م١٩٨٦

: ،  تحقیـــقالكلیـــات: أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني الكفـــوي، كتـــاب: تـــألیف  الكفوي )١١١
 -مؤســـــسة الرســـــالة :  محمـــــد المــــصري،  دار النـــــشر-عــــدنان درویـــــش 

  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -بیروت 
: الكتـاب، مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر األصـبحي المـدني: المؤلف   مالك )١١٢

تــب العلمیــة دار الك: زكریــا عمیــرات،  الناشــر : ، تحقیــقالمدونــة الكبــرى
  .بیروت ـ لبنان



 

 ١٣٨

الربـــــا والمعـــــامالت : عمـــــر بـــــن عبـــــد العزیـــــز المتـــــرك، كتـــــاب: المؤلـــــف  المترك )١١٣
  دار العاصمة: ، دار النشرالمصرفیة في نظر الشریعة اإلسالمیة

مجمع اللغة  )١١٤
  العربیة

 محمــــد - حامــــد عبـــد القــــادر- أحمـــد الزیــــات-إبــــراهیم مــــصطفى: تـــألیف
 مجمــع اللغــة العربیــة،  دار -، تحقیــقطالمعجــم الوســی: النجــار، الكتــاب

  مكتبة الشروق الدولیة: النشر
المـدخل للفقـه اإلسـالمي تاریخــه : محمـد سـالمة یعقـوب، الكتـاب: تـألیف  مدكور )١١٥

 دار الكتـــــاب والحــــدیث الطبعـــــة الثانیـــــة ومــــصادره ونظریاتـــــه الخاصـــــة،
  م١٩٩٦

عربـــي ســـنة دار الفكـــر ال: نظریـــة الحـــق محمـــد ســـامي مـــدكور دار النـــشر  مدكور )١١٦
  .م١٩٥٧

اإلنـصاف : عـالء الـدین بـن علـي بـن سـلیمان المـرداوي، الكتـاب: المؤلف  المرداوي )١١٧
ــل ــن حنب ــى مــذهب اإلمــام أحمــد ب ــراجح مــن الخــالف عل ــة ال ، فــي معرف

  . عبد الفتاح محمد الحلو-عبداهللا بن عبد المحس التركي: تحقیق
 صــحیح مــسلم،: تــابمــسلم بــن الحجــاج القــشیري النیــسابوري، الك: تــألیف  مسلم )١١٨

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩بیت األفكار الدولیة : دار النشر
األموال ونظریـة العقـد فـي الفقـه : محمد یوسف موسى، الكتاب: المؤلف  موسى )١١٩

-١٣٧٢دار الكتـــــاب العربــــي الطبعـــــة األولـــــى : ، دار النـــــشراإلســــالمي
  .م١٩٥٢

، دار المختـــاراالختیــار لتعلیـــل : ابــن مـــودود الموصــلي، الكتـــاب: تــألیف  الموصلي )١٢٠
  دار الكتب العلمیة: النشر

ُّالنسفي )١٢١ ِ َ ــــألیف  َّ ــــدین َأبــــي حفــــص عمــــر بــــن محمــــد بــــن َأحمــــد النــــسفي،  : ت ُّنجــــم ال ِ َِ َّ َِّ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ َِّ َ ُ ُ ٍَ ْ ِ ُ َ
  طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة: الكتاب

ــــألیف  نكري )١٢٢ القاضــــي عبــــد رب النبــــي بــــن عبــــد رب الرســــول األحمــــد نكــــري : ت
ـــوندســـت: الكتـــاب ـــوم فـــي اصـــطالحات الفن ، ور العلمـــاء أو جـــامع العل
دار : حــسن هــاني فحــص،  دار النــشر : عــرب عباراتــه الفارســیة: تحقیــق

   م الطبعة األولى٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ -الكتب العلمي
المجمــوع : أبــي یحیــى زكریــا بــن شــرف النــووي الدمــشقي، الكتــاب: تــألیف  النووي )١٢٣

مكتبـــــة : ي دار النـــــشرمحمـــــد نجیـــــب المطیعـــــ: ، تحقیـــــقشـــــرح المهـــــذب
  اإلرشاد



 

 ١٣٩

  


المنهــاج : أبــي یحیــى زكریــا بــن شــرف النــووي الدمــشقي، الكتــاب: تــألیف  النووي )١٢٤
ــن الحجــاج المطبعــة : ، الطبعــة األول، دارا النــشرشــرح صــحیح مــسلم ب

  المصریة باألزهر
روضـــة : أبـــي یحیـــى زكریـــا بـــن شـــرف النـــووي الدمـــشقي، الكتـــاب: تـــألیف  النووي )١٢٥

 علـــي -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود: ، تحقیـــقمفتـــینالطـــالبین وعمـــدة ال
  محمد معوض الجزء األول، دار النشر دار عالم الكتب

وزارة األوقاف  )١٢٦
  الكویتیة

وزارة األوقـــــاف :   صـــــادر عـــــنالموســـــوعة الفقهیـــــة الكویتیـــــة: الكتــــاب
   الكویت-والشئون اإلسالمیة 

حكـــم : بحـــث منـــشورحمـــد العمرانـــي، عبـــد اهللا بـــن م: المؤلـــف  العمراني )١
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المعاوضـــة عـــن : نزیـــه كمـــال حمـــاد، بحـــث منـــشور: المؤلـــف  حماد )١٦

، مجلة البحوث الفقهیـة االلتزام بصرف العمالت في المستقبل
  .٧٠المعاصرة العدد 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  ٤  شكر وعرفان

  ٦  المقدمة

  ٨  طبیعة الموضوع وأهمیته

  ٩  خطة البحث

  ١٠  منهج البحث

 

  

  حقیقة المال وأقسامه: المبحث األول      

  ١٣  حقیقة الحق

  ١٤  تعریف الحق عند القدماء 

  ١٦  تعریف الحق عند المعاصرین

  ١٩  التعریف الراجح

  ٢٠  أقسام الحق

  ٢٠  تقسیم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه

  ٢٣  تقسیم الحقوق باعتبار محل الحق

  ٢٤  تقسیم الحقوق باعتبار إمكانیة المطالبة بها من عدمه

  ٢٥  تقسیم الحقوق باعتبار تعلقها بالذمة من عدمه



 

 ١٤٢

  الحقوق المترتبة علیهحقیقة االلتزام وطبیعة : المبحث الثاني      

  ٢٧  حقیقة االلتزام

  ٢٨  تعریف االلتزام عند القدماء

  ٣٠  تعریف االلتزام عند المعاصرین

  ٣٢  التعریف المختار

  ٣٢  مصادر االلتزام

  ٣٣  محل االلتزام

  ٣٥  الفرق بین الحق وااللتزام

  ٣٦  الحقوق المترتبة على االلتزام

  وضة وعالقة الحق وااللتزام بهاحقیقة المعا: المبحث الثالث       

  ٤٣  حقیقة المعاوضة

  ٤٤  التعریف المختار للمعاوضة

  ٤٥  أقسام عقود المعاوضات

  ٤٥  صور المعاوضات

  ٤٧  عالقة الحق وااللتزام بالمعاوضة

  ٤٧  عالقة الحق بالمعاوضة

  ٤٨  الحقوق الشرعیة 

  ٥٢  الحقوق العرفیة

  ٥٥  عالقة االلتزام بالمعاوضة
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  حقیقة المال: المبحث األول       

  ٦٠  حقیقة المال

  ٦٥  التعریف المختار

  ٦٦  ما اختلف في مالیته

  ٦٧  مالیة المنافع

  ٧٥  مالیة الدیون

  مالیة الحقوق وااللتزامات: المبحث الثاني      

  ٨٠  مالیة الحقوق

  ٨٤  ملك المنفعة وملك االنتفاعالفرق بین 

  ٩٠  مالیة االلتزامات

  أقسام الحقوق من حیث مالیتها: المبحث الثالث      

  ٩٣  الحقوق التي تتعلق باألموال

  ٩٥  الحقوق التي تتعلق بالذمم

  ٩٥  ٕالحقوق التي تتعلق بنفس اإلنسان وارادته

  ٩٦  الحقوق التي تثبت لإلنسان دون محل 

  ضوابط المعاوضة على الحقوق وااللتزامات: لرابعالمبحث ا      

  ٩٨  الضوابط المشتركة للمعاوضة على الحقوق وااللتزامات
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  ١٠١  الضوابط الخاصة بالمعاوضة على الحقوق

  ١٠١  الضوابط الخاصة بالمعاوضة على االلتزامات

 

 

  تطبیقات معاصرة في المعاوضة على الحقوق: لمبحث األولا      

  ١٠٥  بیع منح العقار في مشاریع اإلسكان: المسألة األولى

  ١١٠  بیع االسم في االكتتاب: المسألة الثانیة

  تطبیقات معاصرة في المعاوضة على االلتزامات :المبحث الثاني      

  ١١٦   المنافسةالمعاوضة على االلتزام بترك: المسألة األولى

  ١١٨  المعاوضة على االلتزام بتغطیة االكتتاب: المسألة الثانیة

  ١٢٣   والتوصیاتالخاتمة

  ١٢٦  فهرس اآلیات

  ١٢٧  فهرس األحادیث

  ١٢٨  فهرس المصادر والمراجع

  ١٤١  فهرس الموضوعات

  ١٤٥  المالحق

  ١٤٩  الملخص
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 نحمـد والـصالة والـسالم علـى نبینـا محمـد وعلـى الـه وصـحبه ومـن سـار علـى أنالحمد هللا كما علمنـا 
  : بعد أمادربه وسدد 

 المعاوضة علـى الحقـوق وااللتزامـات وتطبیقاتهـا المعاصـرةتتناول هذه الرسالة موضوعا جدیدا وهو 
 النظـــري والتطبیـــق الفقهـــي وذلـــك فـــي ثالثـــة فـــصول التأصـــیلذه الدراســـة جمـــع فیهـــا الباحـــث بـــین وهـــ

  : وخاتمة 
 موضـــوع حقیقــة الحـــق وااللتــزام وعالقتهمـــا بالمعاوضــة وذلـــك فـــي  الدراســة عـــالج:األولالفـــصل أمــا 

  :ثالثة مباحث 
، حا وبیـان اسـتعماالتهه لغـة واصـطال حقیقة الحـق وتطرقـت الـى تعریفـناقشت الدراسة :األولالمبحث 

  .اء الحقوق عند الفقهأقسامثم تحدثت عن 
 مـــع بیـــان ،ً وذلـــك بتعریفـــه لغـــة واصـــطالحا، حقیقـــة االلتـــزامتطرقـــت الدراســـة إلـــى :المبحـــث الثـــاني

لك الحقــــوق المترتبــــة علــــى ، وكــــذ وبیــــان الفــــرق بــــین الحــــق وااللتــــزام ومحلــــه، ومــــصادره،اســــتعماالته
  .االلتزام

 وطـرق المعاوضـة أقـسامها، مـع بیـان ًقیقـة الحـق بتعریفهـا لغـة واصـطالحا حالجـتع: المبحث الثالث
  .ل نم الحق وااللتزام بالمعاوضة عالقة كإلىعنها وكذلك 

  : مباحث أربعةمالیة الحقوق وااللتزامات وضوابط المعاوضة عنها في تناولت  : الفصل الثانيأما
 مــع بیــان مــا اختلــف فــي مالیتــه مــن المنــافع ًحاحقیقــة المــال بتعریفهــا لغــة واصــطال :األولالمبحــث 
  .والدیون 

كــذلك عــن مالیــة و وملــك االنتفــاع ،لتفریــق بــین ملــك المنفعــةفیهــا امالیــة الحقــوق و :المبحــث الثــاني
  .االلتزامات

  .أقسام خمسة إلى وقسمتها الحقوق من حیث مالیتها أقسام: المبحث الثالث
ــــع ــــضوابط المــــشتركة ضــــوابط المعاوضــــة عــــن الحقــــ: المبحــــث الراب وق وااللتزامــــات وذكــــرت فیــــه ال

  .والضوابط الخاصة لكل من الحقوق وااللتزامات 
  . خالل البحث وقد جاء في مبحثینتأصیله فجاء كتطبیق لما تم :األخیر الفصل أما

لة بیـع مـنح العقـار فـي مـشاریع ألـى مـسإ التطبیقات المعاصـرة عـن الحقـوق وتعرضـت :األولالمبحث 
  .لة بیع االسم في االكتتاب ألك مس وكذاإلسكان

 بتــرك االلتــزاملة المعاوضــة عــن أ مــسوناقــشتالتطبیقــات المعاصــرة عــن االلتزامــات : المبحــث الثــاني
  .المنافسة التجاریة وكذلك مسالة المعاوضة عن االلتزام بتغطیة االكتتاب 

  .هذا البحث من نتائج وتوصیات خالل رحلتي في إلیه ما توصلت أهم سطرت :وفي الخاتمة
  

  الملخص
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Section the second: talked about the financial rights and 

distinguishing between personal property  and the right ti get benifil 

of property , and also spoke about financial obligations. 

Section The third: explained kinds of rights in terms of finances and 

divided into five sections. 

Section The fourth: talked about netting controllers for the rights and 

obligations, mentioning the common controls and particular controls 

for each of the rights and obligations.  

The last chapter: came as an application of what has been 

inherently through research and it came in two sections.  

The first section: talked about the contemporary applications of 

rights and through it I talked about  the sale of property in housing 

projects, as well as the sale of the name in the subscription.  

Section The second: talked about contemporary applications of the 

obligations, which talked about the issue of netting for a obligations 

to leave the commercial competition, as well as obligation to the 

issue of netting to cover the subscription.  

In Conclusion: has written the most important results and 

recommendations made during my trip in this research  

In conclusion, I ask Allah to accept and pay in the world and the 

Hereafter  
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Praise be to Allah as He taught us praise, and prayer and peace 

upon our Prophet Muhammad and his family, companions and those 

who followed his path : This study deals with anew topic which is 

Netting on the Rights, Obligations and its Contemporary 

Applications. In this study the collection in which the researcher 

adjusted between the theoretical rooting and doctrinal application, in 

three chapters and a conclusion:  

The first chapter: The study dealt with the subject of the fact that the 

right and obligation and their relation to netting and that was in three 

sections: 

Section one : talked about the fact of the right and its definition  

linguistially and idiomatically and explained uses, and then talked 

about kinds of rights from the point of view of  the scholars.  

Section two: talked about the fact of obligation by defining it 

linguistically and idiomatically with the sources and uses, place and 

showed the difference between the right and obligation, as well as 

rights arising from the obligation. 

Section three: addressed the fact that the right by defining it 

linguistically and idiomatically, with an indication of its divisions and 

methods of netting them as well as to the relationship of the right 

and obligation by netting. 

Chapter the second: the study talked about the financial rights and 

obligations and netting controllers, and that was in four sections:  

The first section : talked about the truth of  money by defining it 

linguistically and idiomatically with an explanation of what had 

differed in the finances of the benefits and debt. 

Abstract  


